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Pedagogika katolicka?
Uwagi filozofa

Dr hab. Włodzimierz Dłubacz, prof.  KUL

Istnieją różne koncepcje pedagogiki (resp. teorie wychowania). Wśród nich zasadnicze 
miejsce zajmuje pedagogika klasyczna, która wyrasta z greckiej paidei, a wiąże się z fi-
lozofią klasyczną i kulturą chrześcijańską. Wychowanie należy do podstawowych pojęć 
pedagogiki. Koncepcja wychowania ma swe początki w starożytnej Grecji, zwłaszcza 
u Sokratesa. Dzięki zaś aktywności świętego Augustyna i świętego Tomasza, została prze-
niesiona na grunt chrześcijański.

Kierownik Katedry Filozofii Boga na Wydziale Filozofii KUL. Dyrektor Studium Filozoficzno-Etyczno-Społeczne-
go w Paryżu. Specjalizuje się w filozofii klasycznej (metafizyka, antropologia filozoficzna, filozofia Boga i religii 
oraz filozofia społeczeństwa i polityki). Jest autorem wielu książek i artykułów. Przebywał na licznych stypen-
diach (studiował) i wykładał w różnych ośrodkach zagranicznych.

Wychowanie jest sztuką; sztuką naj-
ważniejszą i najtrudniejszą. Wymaga 
wszechstronnego wykształcenia wycho-
wawców i nauczycieli. Metoda wycho-
wania (środki wychowawcze) zależy od 
przyjętego celu. Rozróżnia się wychowa-
nie i samowychowanie. Winny one być 
ze sobą sprzężone.

Pedagogika zawsze musi się wiązać 
się z określoną antropologią. Chodzi jed-
nak o to, aby wiązała się z filozoficzną, 
realistyczną teorią człowieka, która jest 
trafną wykładnią bytu ludzkiego. Ma 
wtedy charakter uniwersalny i dotyczy 
każdego człowieka. Wychowanie jest 
budowaniem człowieczeństwa w czło-
wieku. Jest takim pokierowaniem jego 
rozwojem, aby realizował on własne ce-
le w zgodzie z celem ostatecznym swego 
życia, który zawarty jest w jego naturze, 
w tym kim jest. Człowiek jest bytem spo-
tencjalizowanym i stoi przed konieczno-
ścią aktualizowania siebie. Ono właśnie 

dokonuje się przez wychowanie i samo-
wychowanie. Wychowanie jest aktuali-
zowaniem tego, co istnieje w ludzkiej 
naturze w postaci możności. Zawsze jest 
ono usprawnianiem człowieka do reali-
zacji dobra. W pedagogice zaś chodzi o 
dokładne poznanie procesu nabywania 
owych sprawności (cnót). Wychowanie 
jest zatem doskonaleniem człowieka w 
aspekcie zgodności jego postępowania 
z właściwym celem jego życia. W tym 
sensie jest usprawnieniem całego czło-
wieka. Chodzi w nim o uzyskanie dosko-
nałości w życiu osobistym i społecznym. 
Wychowywanie jest ostatecznie poma-
ganiem w samowychowaniu.

Zadaniem cnót jest usprawnieniem 
człowieka w używaniu środków zgodnie 
z ich celem.

Rozróżnia się także bezpośredni i osta-
teczny cel wychowania. Celem pierw-
szego jest doskonalenie życia. Celem zaś 
drugiego jest zjednoczenie z Bogiem.
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Dobra ludzkie dzielą się na przyro-
dzone i nadprzyrodzone. Do realizacji 
pierwszych prowadzą cnoty kardynal-
ne (naturalne), zaś do realizacji drugich 
cnoty teologiczne (wiara, nadzieja i mi-
łość). Wiara jest podstawą wychowania 
w dziedzinie poznania celu nadprzyro-
dzonego i środków do jego realizacji. 

Pedagogika klasyczna, jak wcześniej 
wspomniano, oparta jest na zasadach re-
alizmu filozoficznego. Cel wychowania 
utożsamia się z osiągnięciem doskonało-
ści każdego człowieka w kontekście osta-
tecznego celu życia. Człowiek bowiem z 
natury zmierza do pełni dobra, czyli do 
doskonałości i szczęścia. Ostateczny cel 
wychowania jest tożsamy z ostatecznym 
celem życia. W jego realizacji potrzeb-
na jest współpraca z łaską Bożą. Łaska 
bowiem nie niszczy natury, lecz ją do-
skonali („Gratia supponit naturam...”). 
Celem wychowania chrześcijańskiego 
(katolickiego) jest zatem osiągnięcie peł-
ni doskonałości, a drogą do tego celu jest 
naśladowanie Chrystusa oraz liturgia i 
sakramenty.

Wychowanie to zespół metod (środ-
ków) pomagających człowiekowi urze-
czywistnić swoje człowieczeństwo. Ma 
zawsze charakter twórczy. Wychowanie 
zawsze było pojmowane jako „rodzenie 
się” człowieczeństwa. Człowiek bowiem 
stopniowo uczy się być człowiekiem. 
Dziś wychowanie jest bardzo trudne, al-
bowiem żyjemy w czasach ideowego za-
mętu, walki ideologicznej i wzorców kul-
tury masowej. Współcześnie Jan Paweł II 
proponuje wychowanie chrześcijańskie, 
które ma charakter integralny, ogól-
noludzki, uniwersalny, odpowiadający 
człowiekowi jako osobie i jej nieustanne-
mu stawaniu się w wolności i prawdzie. 

„Wychowanie to twórczość”, „wychowu-
je się osobę” (Jan Paweł II), dlatego pe-
dagogika musi być personalistyczna. W 
wychowaniu należy uwzględnić aspekt 
religijny. Wychowanie chrześcijańskie 
(katolickie) czerpie inspirację z Ewan-
gelii. Chrystus stanowi wzór najdosko-
nalszy do naśladowania dla wszystkich 
ludzi. W wychowaniu chodzi o to, aby 
człowiek stawał się coraz bardziej czło-
wiekiem, aby bardziej „był” – z drugimi 
i dla drugich. W wychowaniu pojętym 
integralnie powinien być uwzględniony 
nie tylko ostateczny cel życia człowie-
ka, ale także dobro społeczne (wspólne). 
Wychowanie chrześcijańskie jako wy-
chowanie religijne jest istotną częścią 
wychowania w ogóle. Czy jednak może 
istnieć pedagogika katolicka?

Pedagogika jest nauką o wychowaniu. 
Wychowanie zaś jest kształtowaniem 
człowieka wedle pożądanego wzoru i 
może mieć różny charakter. Może więc 
istnieć i istnieje wychowanie katolickie. 
Ma ono jednak charakter konfesyjny. 
Pedagogika katolicka może mieć swoje 
miejsce w ramach teologii oraz pedago-
giki w ogóle jako prezentacja tego mode-
lu i sposobu wychowania. Trudno jednak 
usprawiedliwiać metodologicznie wpro-
wadzanie pedagogiki katolickiej jako 
nowego kierunku studiów. Co najwyżej 
można by postulować wprowadzenie 
takowej jako jednej ze specjalizacji. Nie-
mniej jednak, mając na uwadze historię, 
tradycję i wkład wychowania katolic-
kiego w kulturę europejską, można by 
– z racji pragmatycznych – zgodzić się 
na taką formułę pedagogiki, przy pew-
nych jednak zastrzeżeniach. Dziś żyje-
my w czasach laickich, stale potrzebny 
jest dialog na płaszczyźnie racjonalnej. 
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Dlatego też pedagogika katolicka zasad-
niczo sprawdzałaby się do tradycyjnej 
etyki wychowawczej (cnoty), z uwzględ-
nieniem pewnych momentów religii ka-
tolickiej. Chodzi głównie o zwracania 
uwagi w wychowaniu na moment ofiary, 
poświęcenia i miłości miłosiernej. Peda-
gogika taka potrzebuje jednak mocnej 

podbudowy filozoficznej (racjonalnej). 
Nie wolno pedagogiki katolickiej sprowa-
dzać wyłącznie do płaszczyzny konfesyj-
nej i tym samym spychać jej na pozycje 
pozaracjonalne (pozafilozoficzne). Wy-
chowanie katolickie (pedagogika kato-
licka) ma otwierać człowieka (rozum) na 
wiarę (Boga) i pomoc płynącą „z góry”.

Odnowienie doktoratu Abp. Ignacego Tokarczuka. Od lewej: J.M. Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk – Rek-
tor KUL i J.E. Abp Ignacy Tokarczuk


