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1. Wstęp
Lektura Pisma św. inspiruje do wydobycia z tego niewyczerpanego źródła odwiecznej Mądrości naukę o wychowaniu,
do uporządkowania jej według współczesnych reguł naukowych i przedstawienia wychowawcom i wychowankom
jako propozycji zastosowania w praktyce. Biblijna myśl pedagogiczna obejmuje
szeroki zakres zagadnień wychowawczych, Można na jej podstawie – używając języka poetyckiego – narysować wiele obrazów o tematyce wychowawczej.
Niniejszy artykuł nie rości sobie pretensji do przedstawienia, choćby jednego z
możliwych, pełnego „obrazu”. Jest jedynie próbą wykonania szkicu i zachętą do
zajęcia się tym ciekawym i ważnym zagadnieniem naukowym i praktycznym.
Dlatego temat artykułu sformułowany
został jak wyżej.
Bezpośrednią zachętą do napisania
tego artykułu były dwa cenne dzieła: J.
Bagrowicza, S. Jankowskiego pt. „Pan,
Bóg twój, wychowuje ciebie” oraz J. St.
Synowca pt. „Mędrcy Izraela, ich pisma
i nauka”. Utwierdzają one czytelnika w
przekonaniu, że biblijna nauka o wychowaniu jawi się dziś jako niezbędny lek,
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któremu można, a nawet trzeba, zaufać
z nadzieją na wyleczenie z groźnego relatywizmu moralnego i poznawczego,
z pennisywizmu i konsumpcjonizmu.
Coraz wyraźniej widać, że te koncepcje
prowadzą do zaprzeczenia tego, co się
nazywa wychowaniem, czyli do antywychowania. Tę schizofrenię zdrowego
myślenia w pedagogice można określić
jednym słowem, zaczerpniętym z ksiąg
sapiencjalnych Biblii – głupota. Takiego
określenia w tym miejscu użyliby niewątpliwie mędrcy biblijni.
W wielu miejscach niniejszego artykułu zamieszczone są cytaty z Pisma
św. (wszystkie zostały zaczerpnięte z
piątego wydania Biblii Tysiąclecia). Są
to tylko cytaty przykładowe. Z pewnością nie wszystkich one zadowolą, ale
łatwo można znaleźć teksty bardziej odpowiadające naukowym oczekiwaniom
i własnym gustom Czytelników, gdyż w
wielu wydaniach Biblii zamieszczone są
odsyłacze do tekstów paraielnych. Wybór jest tak duży, że same te odsyłacze,
gdyby się chciało je wydrukować, zajęłyby więcej miejsca niż treść artykułu.
Ale i one znajdują się przy niektórych cytatach zamieszczonych w tym artykule.
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Są to cytaty, które według autora wymagają szczególnego podkreślenia i uzupełnienia już w trakcie czytania artykułu.
II. Ogólne spojrzenie na
wychowanie według Biblii i jego
uwarunkowanie kulturowe.
Czytelnik Pisma Św. z łatwością może
stwierdzić fakt, że sprawa wychowania1
dzieci i młodzieży, dorosłych i całego
społeczeństwa wysunięta jest na miejsce
priorytetowe i jest znacząco obecna w
prawie wszystkich, jeśli nie wszystkich,
księgach Starego Testamentu. Nie znaczy
to jednak, że Biblię można nazwać podręcznikiem w pojęciu współczesnym 2.
Nie znajdziemy w niej opisanych naukowo systemów wychowawczych i naukowych teorii wychowania, ale ten brak
kompensuje ogromne bogactwo ciągle
jeszcze w wychowaniu aktualnych i
wykorzystywanych „mądrości” oraz
praktycznych wskazań i wniosków formacyjnych. Nie znajdziemy też w Biblii
naukowych analiz pedagogicznych, psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, ale zapoznając się z natchnionym tekstem odkrywamy pod warstwą
wielu gatunków literackich 3 głęboką
znajomość faktów i praw poznawanych
i rozważanych przez te nauki.
Starotestamentowa myśl i praktyka
wychowawcza odpowiadają potrzebom i
wymogom tamtej epoki, ale posiadają też
charakter uniwersalny, jako że natura
ludzka jest ta sama od początku. Mogły
więc być i były przekazywane z narodu
1

do narodu, z. pokolenia na pokolenie w
bogatych formach ustnie i na piśmie.
Przenikanie obcych kultur do Izraela
dokonywało się stosunkowo łatwo. Izrael
bowiem nie był odizolowany od narodów
ościennych, choć z racji na wyznawanie bardzo odmiennej religii musiał się
od nich odgradzać pewnymi barierami,
Dokonywał więc dokładnej selekcji tego
wszystkiego co było mu oferowane z zewnątrz i po pewnych przeróbkach przyjmował, dostosowując do swoich potrzeb.
Kulturowy dorobek Egipcjan, Fenicjan,
ludów Mezopotamii, Kananejczyków a
później Greków i Rzymian był Izraelowi
znany. Wszak to jego protoplasta, Abraham, pochodził z Ur chaldejskiego i osiedlił się w Kanaanie, gdzie zamieszkali
jego syn Izaak i wnuk Jakub. Potem za
sprawą Józefa, wysokiego urzędnika, na
dworze faraona, dwanaście pokoleń Jakuba-Izraela mieszkało w Egipcie przez
430 lat, jak” podaje Biblia. Z niewoli
egipskiej wyprowadza Żydów Mojżesz,
ich nauczyciel, wódz i prawodawca, który zdobył wykształcenie w Egipcie jako
przybrany syn córki faraona, Dodajmy
do tego niewolę babilońską w VI wieku
przed Chrystusem, wpływ kultury helleńskiej i rzymskiej, a będziemy mieli dokładniejszy obraz kultury Izraela, która.
z pewnością wywarła znaczny wpływ
na ukształtowanie środowiska wychowawczego w Izraelu.
Pedagogiczna myśl biblijna zdecydowanie się wyróżnia zarówno swoją głębią jak i zakresem.

Biblia nie rozróżnia pojęć „wychowanie” i „kształcenie”. Jedno i drugie jest traktowane łącz-

nie i oznacza zdobywanie mądrości. Zob. J. Bagrowicz, S. Jankowski, „Pan, Bóg twój wychowuje
ciebie” Toruń 2005, s. 29
2

Por. J. Bagrowicz, S. Jankowski, „Pan, Bóg twój...” s. 47

3

Na temat gatunków literackich w Biblii pisze.!. Synowiec w: Gatunki literackie w Starym Te-

stamencie, Kraków 2003 oraz w Mędrcy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1997, s. 70-88.
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Jest w niej coś niepowtarzalnego, choć
jednocześnie uniwersalnego. Przekroczyła ona próg, który okazał się niedostępny, za wysoki dla myśli pogańskiej.
Spowodował to niewątpliwie żydowski
monoteizm i ścisłe związki religijne Żydów z Bogiem tak różnym od bogów pogańskich. Bóg Izraela jest transcendentny w stosunku do całego kosmosu, który
„stworzył z niczego” (2 Mch 21,28), jest
potężnym Stwórcą „nieba i ziemi” (Rdz
1,1), absolutnym Panem wszystkiego i
jednocześnie miłującym Ojcem. On wyznacza Narodowi Wybranemu wzniosły,
zbawczy cel, wyznacza mu zaszczytne,
choć trudne zadania, objawia mu siebie,
określa prawa i obowiązki, których wykonywania będzie się domagał z żelazną
konsekwencją. Sam zobowiązuje się czuwać oacl swoim ludem i pomagać mu,
zawierając z nim przymierze, od którego
zachowania tak wiele będzie zależało –
przyszłość Izraela i całej ludzkości. Bóg
z pewnością będzie wierny zawartemu
przymierzu. A Żydzi? Czy spełnią swoje
zobowiązania, które przecież są do wykonania: Oto jak je formułuje „Księga Powtórzonego Prawa”:
„A teraz Izraelu, czego żąda od ciebie
Pan, Bóg Twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga swego, służył Panu... strzegł poleceń Pana i jego praw, które ja ci podaję
dzisiaj dla twojego dobra” (Pwt 10, 12-13).
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynie. Będziesz więc miłował Pana, Boga twojego, z całego serca
swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich swoich sił. Pozostaną w twym sercu te słowa... Wpoisz je twoim synom,
będziesz o nich mówił, przebywając w
domu, w czasie podróży, kładąc się spać i
wstając ze snu” (Pwt 6, 4-7)
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Zawarcie przymierza Boga z Izraelem
stworzyło jakby unię personalną pomiędzy tymi stronami, niemalże stosunki
rodzinne. Niestety, Izraelici zbyt często
łamali umowę. Jako ludzie słabi i grzeszni potrzebowali pomocy wychowawczej.
Zresztą, niezależnie od tego, taka pomoc
zawsze jest. potrzebna, bo ludzie dorastają, uczą się, poznają świat i samych
siebie, popełniają błędy i naprawiają je.
Niezastąpioną pomocą religijną, psychologiczną i pedagogiczną w dziele wychowania i kształcenia stało się Pismo
święte. Wyżej przytoczony tekst z Księgi
Powtórzonego Prawa jest sięgającym najgłębszych fundamentów programem wychowania izraelskiego i chrzęści jański.
III. Bóg jest wychowawca
„Uznaj w sercu swoim, że jak wychowuje człowiek swego syna tak Pan, Bóg
twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8,5)
Bóg jest dla Żydów najwyższą wartością. On, Stwórca wszechrzeczy, „Ten,
Który Jest”, Jahwe, zechciał się zająć
czynnie i po ojcowsku maleńkim narodem śmiertelnych ludzi „o twardym karku” (Rdz 32,9 i par.), opiekować się nim i
wychowywać, prowadzić do wykonania
zadania ponad ich naturalne możliwości, czyli zadania polegającego na przygotowaniu przyjścia na świat MesjaszaZbawiciela. Boże wychowanie było więc
konieczne.
„Na pustej ziemi go znalazł, na pustkowiu, wśród dzikiego wycia, opiekował
się nim i pouczał, strzegł jak źrenicy oka.
Jak orzeł, co gniazdo swe ochrania, nad
pisklętami swoimi krąży, rozwija swoje
skrzydła i bierze je, na samym sobie je
nosi – tak Pan sam go prowadził...” (Pwp
32, 10-12).
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Przez proroków Bóg ujawnia swoją troskę wychowawczą w stosunku do ludzi
łamiących zawarte z Nim przymierze.
Poucza ich, upomina, przepowiada przyszłość, ocenia przeszłość, ujawnia następstwa niewierności Izraela, podkreśla
wartość postępowania zgodnego z prawem obowiązującym Naród Wybrany.
Wysoko podniósł poprzeczkę świętości i
zachęcał do jej pokonywania, siebie samego stawiając za wzór: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty!’” (Kpł 11,44).
W cytowanej „Księdze Kapłańskiej” wyróżniamy tzw, „Kodeks świętości „(Kpł
17-26), w którym między.innymi jest mowa o świętości małżeństwa i rodziny, o
świętości kapłanów, o czasach świętych
(świętach obchodzonych przez Żydów),
o świętości życia codziennego, a życie to
dotyczy nie tylko kultu, ale również obowiązków wobec bliźnich, które powinny
być wykonywane z miłością. Szczególnie
ludzie biedni i pokrzywdzeni przez los
powinni być otoczeni miłosierną troską:
„Przestańcie czynić zło, zaprawiajcie
się w dobru! Troszczcie się o sprawiedliwość, oddajcie słuszność sierocie, w
obronie wdowy stawajcie. Chodźcie i
spór ze mną wiedźcie! Choćby grzechy
wasze były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Jz 1,17-18).
Oto Wychowawca pełen miłości, „cierpliwy i pełen miłosierdzia”, dopuszczający ludzi do dialogu z sobą, wyrozumiały
dla grzeszników, wzór dla tych, którzy
powinni być wzorem dla innych, a my
dodajmy – dla wychowanków. W Biblii
przyrównywany jest do pasterza, który
na rękach nosi jagnięta i łagodnie prowadzi owce karmiące (zob. Jz 40,11; por.
Ez 44), do matki kochającej swoje niemowie niezdolnej do opuszczenia go. Ale

choćby ona je opuściła, to On nigdy tego
nie zrobi (zob. Ps 27,10; Jz 49,15):
„Bo góry mogą się poruszyć i pagórki
zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od
ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość
nad tobą” (Iz 54,10).
Postępowanie Boga jest dla wierzących, zwłaszcza, dla mocno wierzących
(takimi byli Żydzi starotestamentalni),
doskonalą inspirującą zachętą do postępowania tak jak On. Dlatego przyjście
boga jako wychowawcy miało i ciągle ma
pierwszorzędne znaczenie formacyjne
w procesie wychowania. Wychowawcy
izraelscy dobrze o tym wiedzieli i z pewnością wykorzystywali to w praktyce.
Wiele jeszcze można by napisać o Bogu, przytoczyć wiele cytatów ze Starego
Testamentu. Powołując się na św. Jana
możemy powiedzieć, że „cały świat nie
pomieściłby ksiąg, jakie trzeba by (o
Nim) napisać” (J 21,25). To cośmy wyżej
napisali, niech na razie wystarczy dla
wyobrażenia Jego obrazu „namalowanego” przez natchnione teksty Biblii dla
dorosłych i dorastających Izraelitów w
procesie ich formacji religijnej, moralnej,
patriotycznej, intelektualnej i w ogóle w
całej edukacji.
IV. Mądrość i mędrcy w roli
wychowawców
Czym jest „mądrość” przedstawiona w
Biblii jako wychowawczyni? To pytanie
wymaga szerokiej odpowiedzi. Lektura
ksiąg specjalnych czytelnika w przekonaniu, że jest ona ukazana w samych
superlatywach we wszystkich tych księgach, jako najwyższa z cnót, światło rozświetlające mroki niewiedzy i zła, jako
przewodniczka prowadząca ku dobra,
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szczęściu, do miłości, piękna i życia, a
przede wszystkim do Boga oraz do zgody i przyjaźni z ludźmi, do pokoju.
Jest więc Mądrość (napiszmy ją przez
duże „M”) zbiorem myśli ukazujących
najważniejsze wartości duchowe i także
te zwykle życiowe i praktyczne – nawet
kształcenie zawodowe traktowane jest
w Biblii jako zdobywanie mądrości. Czyż
nie jest ona wielkim osiągnięciem przednaukowej filozofii? Niewątpliwie tak, ale
Biblia idzie jeszcze dalej: Mądrość w Biblii jest dziełem Boga i Jego przymiotem.
Całe Pismo św. jest dla Żydów (i sianie
się dla chrześcijan) objawionym słowem
Bożym, a więc objawioną Mądrością Boga. Autor „Księgi Syracha” utożsamia ją z
„Prawem” czyli z „Pięcioksięgiem” (np. Syr
32,15-17; 33,1-3), Jako pochodząca od Boga
i będąca jego przymiotem została przedstawiona w księgach sapiencjalnych-w
postaci spersonifikowanej. Jedna z tych
ksiąg, „Księga Syracha”, tak ją ukazuje:
„Mądrość wychwala sama siebie, chlubi
się pośród swego ludu. Otwiera usta na
zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się
jego potęgą. Ja wyszłam z ust Najwyższego i niby mgła okryłam ziemię. Rozbiłam namiot na wysokościach, a tron
mój na słupie obłoku. Okrąg nieba sama
obeszłam i przechodziłam się w głębi
przepaści. Na falach morza, na ziemi
całej, w każdym ludzie i narodzie zdobyłam panowanie.” (Syr 24,1-6, por. Hi
28,12-23 oraz par.) Z treści tych pięknych
poetyckich strof możemy wyciągnąć
wniosek, że ideałem Izraelity było zdo-

bycie Mądrości. Stała się więc Mądrość
celem wychowania i nauczania oraz ich
treścią jako źródło wiedzy i pokarm dla
ducha oraz „wychowawczynią” dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Jest bardzo wiele tekstów biblijnych
traktujących o Mądrości i przedstawiających ją w wielu formach literackich (rodzajach i gatunkach literackich), których
najwięcej znajduje się w tzw. księgach
mądrościowych (sapiencjalnych), inaczej
dydaktycznych. Tutaj sygnalizujemy tylko ich formę i treść, zgodnie z tematem
niniejszego artykułu. Napisali je mędrcy izraelscy pod natchnieniem Ducha
Świętego4 Wymieńmy je za Biblią Tysiąclecia wyd. 5: „Hioba” (Hi), „Psalmów”
(Ps), „Przysłów” (Prz), „Koheleta” (Koh),
„Pieśń nad Pieśniami” (Pnp), „Mądrości”
(Mdr), „Syraeha” (Syr) 5.
Zawierają one dużo przysłów, maksym,
sentencji religijnych i moralnych, dłuższych utworów poetyckich. Znajdziemy
w nich wspaniałe modlitwy (zwłaszcza
w „Księdze Psalmów”), hymny, opisy
stanów psychicznych, np. w „Księdze
Hioba” oraz inne6.
Treść tych ksiąg była z pewnością
przedmiotem nauczania i wychowania,
Wiele ich fragmentów ludzie znali na pamięć i wskazaniami w nich zawartymi
kierowali się w życiu, traktując je jako
mądrość płynącą od Boga, Płynęła ona
od Boga za pośrednictwem natchnionych tekstów, ale również za pomocą
ludzi nazywanych mędrcami. Tytułem
„mędrzec” obdarowywano wielu łudzi

4

Zob. Wstęp ogólny do Pisma świętego, Poznań – Warszawa j 973, s. 119-147

5

Na podstawie najnowszych badań do ksiąg mądrościowych, oprócz ww., zalicza się także

następujące Księgi Starego Testamentu: „Rut”, „Tobiasza”, „Jonasza”, „Judyty” i „Estery”. Jeśli
chodzi o „Księgę Psaimów”, to pośród i 50 psalmów za mądrościowe przyjmuje się tylko dzie-
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sięć: 1. 37,49, 73, 91, 112, 119, 127, 1.33, 139.
6

Zob. J. Synowiec, Mędrcy Izraela, uch pisma i nauka, Krakó 1997, s. 70-87
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wyróżniających się indywidualnie lub
należących do różnych korporacji, np.
uczeni w Piśmie, magowie. Mędrcami
byli ludzie o bogatym doświadczeniu
życiowym i zawodowym, którym umieli
się dzielić i dzielili się z innymi, posiadający szeroki zakres wiedzy, którą również potrafili czynnie dzielić się z innymi. Reprezentowali oni różne profesje i
byli w nich mistrzami. Byli też mistrzami sztuki życia, którą większość ludzi
pragnie posiąść.
Mędrcami nazywani byli także astrologowie, spirytyści, czarownicy, wyjaśniacze snów, wróżbici itp. Tych, w przeciwieństwie do wcześniej wymienionych,
nie można nazwać wychowawcami w
sensie pozytywnym; byli raczej antywychowawcami za wyjątkiem niektórych,
np. Józefa, który wyjaśnił sny faraonowi
(Rdz 41) i Daniela, który uczynił to dla
króla babilońskiego Nabuchodonozora
(Dn 2,24-48; 4,16-24) i był na jego dworze
uznanym mędrcem, „zwierzchnikiem
tłumaczących sny, wróżbitów, Chaldejczyków i astrologów” (Dn 2,24-25; 5,11).
Józef i Daniel działali z mandatu samego
Boga i dlatego Biblia ocenia ich pozytywnie, innych zdecydowanie potępia i czyny ich nazywa „obrzydliwościami” (Pwt
18,9-54 oraz par.)
Powróćmy jeszcze do wspomnianych
wyżej mędrców izraelskich, przekazujących ustnie lub na piśmie natchnioną
naukę samego Boga, Jego orędzie jest
skierowane do wszystkich ludzi, ale
najpierw bezpośrednio do Narodu Wybranego. To ich dziełem, jak też dziełem
redaktorów -również natchnionych izraelskich mędrców – jest Pismo św. w ostatecznej formie literackiej. Ci natchnieni
mędrcy stali się najważniejszymi wy7

J. Synowiec, tamże, s. 7

chowawcami i nauczycielami nie tylko
Izraela. Ich nauka stała się fundamentem rozwoju wielu cywilizacji oraz indywidualnej i grupowej formacji dla ludzi
żyjących w minionych wiekach i dziś. W
Piśmie św. przekazują bowiem to i tylko to, co chciał ludziom przekazać sam
Wszechwiedzący.
Mędrcami byli także ludzie7, których
nazywamy „uczonymi w Piśmie”. Szkoda, że wymieniony już autor monografii „Mędrcy Izraela ich pisma i nauka”,
J. Synowiec, nie wymienił w gronie
mędrców tych zasłużonych nauczycieli
Narodu Wybranego, Była to grupa ludzi,
którzy w okresie po niewoli babilońskiej
zajmowali się literacką, i teologiczną
interpretacją Pisma św. Uczonym w Piśmie przysługiwał tytuł „rabbi”, tj. „nauczyciel”. Posługując się metodą interpretacji Pisma św. zwaną „midraszem”
stworzyli oni „haggadę” – wyjaśnienia
religijno-moralne oraz hałachę – wyjaśnienia prawnicze Pisma św. Ich dziełem
jest „Miszna” i. spisana forma jej ustnej
tradycji – „Talmud\ Również „targamy”
– przekłady Starego Testamentu na język aramejski – nie dokonały się bez
ich udziału. Znamy ich jako nauczycieli
posiadających własne szkoły (np. rabbi
Gamaliel), jako wykładowców Pisma św,
w świątyni, w synagogach, na placach
i w bramach miast. Pejzaż środowiska
wychowawczego Izraela bez uczonych
w Piśmie byłby zbyt mocno okrojony i
ubogi. Jeszcze bardziej przekonamy się
o tym, kiedy przywołamy czasy Chrystusa, który sądząc po ludzku, źle wyszedł
na ostrej konfrontacji z rabinami. Byli
oni obecni na wielu ścieżkach, po których Jezus chodził, głosząc Królestwo
Boże i nawołując do nawrócenia. Rabini
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żyją do dnia dzisiejszego w Izraelu oraz
w krajach swego zamieszkania i odgrywają ważną rolę w utrzymaniu tradycji
Starego Testamentu oraz zachowaniu
tożsamości narodowej Izraela. Na tym
polu mają ogromne zasługi.
V. Rodzice i rodzina w roli
wychowawców.
Dotąd, przedstawiając Boga Jahwe, Mądrość i mędrców jako „wychowawców”
Izraela, pozostawaliśmy na płaszczyźnie
rozważań, choć bardzo ważnej i istotnej w wychowaniu, ale była to płaszczyzna mentalna, teoretyczna i przede
wszystkim religijna. Teraz, podejmując
temat roli rodziców i rodziny w wychowaniu, przechodzimy na płaszczyznę
konkretów, do. części praktycznej. Bo
i życie i wychowanie rodzinne jest nie
samą teorią, ale praktyką, wykonaniem
teoretycznych zaleceń, materializowaniem tego, co było przyjęte mentalnie.
Konieczne jest w wychowaniu jedno i
drugie, bo to stanowi istotę wszelkiej
edukacji, jej podstawę i cel. Duchowość
człowieka będąca produktem wychowania jest sprzężona zwrotnie z konkretnym praktycznym życiem. Ktoś słusznie
kiedyś powiedział że teoria bez praktyki jest ślepa, a praktyka bez teorii bezprzedmiotowa.
Rodzice zatem są, w powyższym rozumieniu, wychowawcami najważniejszymi, jako przekaziciele wiedzy i formatorzy postaw moralnych, religijnych,
społecznych, patriotycznych i innych
występujących w życiu. Ale nie tylko sami rodzice – z początku także najbliżsi
członkowie rodziny, a więc dziadkowie
i rodzeństwo, później, w miarę dorastania dziecka, krąg jego wychowawców
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będzie się rozszerzał aż dojdzie przez
nauczycieli, mędrców, przez społeczeństwo, z którym jest w kontakcie, przez
jego kulturę, nawet przez otaczającą go
przyrodę, do samego Boga, który jest
centralnym, najważniejszym punktem
odniesienia całego życia wierzącego
człowieka.
Rodzice, jak uczy Biblia, są świadkami
Boga wobec swych dzieci 1 funkcji wychowawcze powinni spełniać z mandatu
Boga. Sami takiego mandatu będą udzielać innym nauczycielom i wychowawcom, bacząc, by i oni byli świadkami
Boga. Tego wymaga dobro dziecka, ich
samych, całej rodziny, a nawet całego
narodu.
W celu lepszego poznania wychowania w rodzinie izraelskiej w czasach
starotestamentowych należy pokrótce
przedstawić szkic historycznych uwarunkowali życia tego narodu, bowiem
treści wychowawcze, zwłaszcza wychowania religijnego i patriotycznego, są
mocno sprzężone z jego historią.
Żydzi wkroczyli na tereny Palestyny na
przełomie XIII i XII w. przed Chr. pod wodzą.następny Mojżesza – Jozuego i osiedlili się tam po długich i ciężkich walkach z ludami tubylczymi. Nie oznaczało
to jednak opanowania tej ziemi. Walki z
zamieszkującymi ją ludami trwały jeszcze bardzo długo. Dopiero Dawidowi w
II w. udało się je zwycięsko zakończyć
i zaprowadzić pokój, który trwał aż do
śmierci króla Salomona, który panował
w latach od 972/71 do 931/30 przed Chr.
Tuż po śmierci Salomona nastąpił podział jego państwa na cześć północną,
zwaną Izraelem i południową -Judeę.
Izrael został w 721 r. przed Chr. podbity przez Asyrię, która dokonała jedno-
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cześnie deportacji osiedlonych tam 10
pokoleń Jakuba na inne terytoria. Judea
padła w 586 r. i Żydzi zostali deportowani do Babilonii i pozostali w niewoli’1 do
roku 538 przed Chrystusem a potem ponad 400 lat żyli w swoim kraju, ale pod
obcą władzą. Po powrocie z niewoli rozpoczęli trudny okres odbudowy kraju,
zwłaszcza Jerozolimy i całkowicie zniszczonej świątyni Salomona, Równie ważnym zadaniem a nawet ważniejszym niż
wspomniana odbudowa było ożywienie
i pogłębienie życia religijnego narodu.
W okresie tym ostatecznie zredagowano większość ksiąg Biblii i wiele z nich
napisano. Wtedy też powstały tłumaczenia na język aramejski (targumy) oraz na
język grecki (Septuaginta). Uczeni rabini
pisali komentarze do Pisma św. (Miszna,
Talmud). Po śmierci Aleksandra Wielkiego (323 r. przed Chr.) Palestyna była
terenem walk pomiędzy Ptolemeuszami i Seleucydanii, a ludność żydowska
została zmuszona do odparcia potężnej
inwazji kultury helleńskiej. Kiedy król
Antioch IV wydał w roku 168 przed Chr.
edykt zabraniający uprawiania kultu
żydowskiego, zbuntowali się Żydzi i
pod wodzą Machabeuszy zorganizowali
zbrojne powstanie o utrzymanie religijnej i politycznej tożsamości oraz niepodległości tego okrutnie doświadczonego
narodu. Na szczęście powstanie zostało
uwieńczone zwycięstwem. Żydowską
dynastia Hasmoneuszy rządziła niestety
tylko we względnym, niestabilnym pokoju, bo często przerywanym walkami z
wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Pokój ten trwał tylko do 63 r. przed
Chr., kiedy to Rzymianie wkroczyli na
tę Ziemię „mlekiem i miodem płynącą”,
Ziemię Obiecaną. Czy tylko obiecaną?

W 135 r, po Chrystusie, po rozgromieniu ostatniego powstania żydowskiego,
Rzymianie wypędzili większość Żydów
z kraju, zburzyli świątynię a na miejscu
Jerozolimy założyli nowe, rzymskie miasto – Aelia Capitolina, w którym Żydzi
nie będą mieli prawa mieszkać. Czy można się dziwić wzruszającej modlitwie
umieszczonej w psalmie 79 odmawianej
zapewne w izraelskich rodzinach z pamięci i z tekstów zapisanych:
„Boże, poganie wtargnęli do Twego dziedzictwa,
zbezcześcili Twój święty przybytek,
Jeruzalem obrócili w ruiny.
Ciała sług Twoich wydali
na pastwę ptakom podniebnym [...]
Dokądże, Panie? Czy wiecznie będziesz
się gniewał?
[...] Wspomóż nas. Boże, nasze zbawienie,
przez wzgląd na chwałę Twojego imienia
i wyzwól nas, i odpuść nasze grzechy [...]
I odpłać sąsiadom naszym siedmiokrotnie [...J
za zniewagę, którą Tobie, Panie, wyrządzili. My zaś, lud Twój i owce z Twej trzody, będziemy Tobie dziękować na wieki
i z pokolenia na pokolenie głosić Twoją
chwałę. (frag. Ps 79, zob. też, Ps 44, Syr
36,1-18 oraz par.)
Niestety po ostatnim holokauście, jaki
miał miejsce w czasie U wojnie światowej, wielu Żydów odstąpiło od zobowiązania wyrażonego w ostatnich słowach
cytowanego psalmu. Ten przykład jeszcze bardziej podkreśla i uzasadnia, jak
ogromny wpływ na kształtowanie się
postaw religijnych, moralnych i patriotycznych miała dla Żydów znajomość
dziejów ojczystych. Mądrzy wychowawcy chcieli i z pewnością umieli je wykorzystać w procesie wychowania. Doty-
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czyły ich bowiem osobiście zarówno w
sferze emocjonalnej jak i intelektualnej,
Wywoływali je więc z dalszej i bliższej
przeszłości, analizowali, oceniali, wyciągali, wnioski ważne dla teraźniejszości i
przyszłości, ku której każde wychowanie z natury rzeczy prowadzi.
Jakie teksty biblijne związane z. historią miał do dyspozycji ojciec – wychowawca swoich dzieci? Jest ich sporo.
Wymieńmy Pięcioksiąg, zwany przez
Żydów Torą, czyli Prawem, wszystkie
pozostałe księgi historyczne, niektóre
przypowieści, psalmy oraz inne teksty
rozrzucone po całej Biblii w różnych formach literackich.
W Płęcioksięgu znajdziemy nie tylko
opis historii początków Narodu Wybranego, ale również zachętę do jej poznania i przekazywania: „gdy syn twój zapyla cię kiedyś: Jakie jest znaczenie tych
świadectw, praw i nakazów, które wam
zlecił Pan, Bóg nasz? Odpowiedz swojemu synowi:. Byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i wyprowadził nas Pan
z Egiptu mocną ręką. Uczynił na oczach
naszych znaki i cuda wielkie przeciwko
Egiptowi, faraonowi i całemu jego domowi.” (Pwt 6,20-22).
Oczywiście, że rodzice, a także inni
wychowawcy izraelscy będą odpowiadać
na tego rodzaju pytania, powołując się
także na inne przykłady bogatej historii
Izraela. Są tam przykłady pozytywne,
budujące, ale nie brakuje też negatywnych, upokarzających naród..W wychowaniu ważne jest. jednak nie dopuścić
społeczeństwa do trwałego przygnębienia, do zwątpienia w Boga i w naród,
ale dawać nadzieję na lepszą przyszłość,
możliwą do Osiągnięcia. Ma szczęście historia Izraela dostarczyła wiele faktów
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utwierdzających dumę narodu, nastrajających optymizmem. Zawsze można się
było powołać w procesie wychowania na
wielkich bohaterów narodowych, wielkich przywódców, proroków i mędrców
(zob. Syr 44-50). A potężny Bóg Jahwe,
wyjątkowa religia Izraela i jego prawa,
czyż nie dowartościowały tego narodu,
nie integrowały go i nie umacniały?:
„Z pewnością ten wielki naród, to lud
mądry i rozsądny. Bo któryż „Wielki naród ma bogów tak bliskich, jak Pan, Bóg
nasz [,..] Któryż wielki naród rna prawa
i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to
prawo, które ja wam dziś daję?” (Pwt
4,6-8).
Na tle takich budujących przykładów,
przykłady negatywne – klęski, upadki,
odstępstwa od wiary, przyjmowanie
kultury i religii innych narodów – jawiły
się w rękach mądrych wychowawców,
jako potrzebna nauczka, jako ostrzeżenie przed groźnymi skutkami złego postępowania.
Medytacja nad przeszłością jest w
wychowaniu czynnikiem niezwykle
ważnym i istotnym w znaczeniu formacyjnym. 8 W procesie wychowawczym
medytacja ta nigdy nie dotyczy tylko jej
samej. Medytację tę wymusza niejako
z jednej strony teraźniejszość, którą się
chce zrozumieć i dodajmy – usprawiedliwić, a z drugiej strony przyszłość – ciekawa, tajemnicza, która nieodwołalnie
nadejdzie. Jeśli się okaże łaskawa, to
warto ją radośnie, z honorami przyjąć i
przywitać np. bukietem kwiatów zerwanych w ogrodach przeszłości i koniecznie z podniesionym czołem, podkreślając własną godność i mądrość. A jeśli
okaże się nie taką, jaka była oczekiwana, albo wręcz groźna? Wtedy trzeba

Zob. Sobór Watykański II, konstytucja „Dei verbum”, 11
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przygotować obronę, uzbroić się, także
bronią z arsenałów przeszłości. Nie wypada tej nadchodzącej pani przyjąć z
gołymi rękami, bo to przecież oznacza
słabość, ośmieszenie się, Idęskę, głupotę, jednym słowem – nieszczęście, które
jest przeciwieństwem głównego nurtu
najistotniejszych dążeń człowieka. Na
marginesie, ale nie bez związku z omawianym tematem, powiedzmy, że taka
jest tajemnicza, przyszłość, którą ludzie
zwykli przyjmować jako inną Tajemnicę – Boga „ Który jest, Który Był i Który
przychodzi „(Ap 1,4.3, 4,8). „Dlatego dla
Izraela przeszłość była pojęciem znajdującym się nie za nim, lecz przed nim, w
przyszłości, albo wyrażając się ściślejw przyszłej przeszłości i do niej Izrael
zmierzał, idąc naprzód. (...) Tę świadomość czasu 9 synowie Abrahama dźwigali w sobie jak własną krew, żyli nią jak
chlebem codziennym i nie rozumieli jak
można inaczej odczuwać czas Boga. Dlatego też jednostkowa i zbiorowa pamięć
była w tych ludziach pojęciem uświęconym, podniesionym do godności obowiązku sakralnego. Każdy z nich musiał
pamiętać wszystko i o wszystkim, i nie
wolno mu było o niczym zapomnieć”.10
W ostatnim zdaniu powyższego cytatu, Brandstaetter słusznie i zapewne
specjalnie użył słów „musiał pamiętać”.
W wywiązaniu się z tego sakralnego
obowiązku pamiętania pomagała Żydom
lektura Pisma św., nauka w rodzinie i w
szkołach przez różnych nauczycieli, w
świątyni, w synagogach itp. Wymieńmy
jeszcze jedną bardzo ważną pomoc w
9

tym zakresie. Jest nią Tradycja, o której w
tym artykule musimy nieco powiedzieć
(naszkicować), a właściwie zachęcić czytelnika do lektury literatury fachowej”.
Bo Tradycja (ta pisana dużą literą i ta
małą) zasługuje na pogłębione studium,
Jest ona przecież wszechobecną żywą
dziedziną naszego życia, czyniąc go
przejrzystym, ukierunkowanym i zorganizowanym, nadaje mu sens i znaczenie,
jest czynnikiem – mało jest wartością
niezastąpioną jako czynnik integrujący
grupy społeczne i całe społeczeństwa.
Tradycja jest żywa, bo ją ciągle ubogacamy, oby tylko roztropnie, przystosowując ją do nowych warunków życia i życiowych potrzeb. Ale są też tercje, które
trzeba pisać przez duże „T”, które pieczołowicie zachowuje się od wieków, pilnie
bacząc, by konieczne innowacyjne ludzkie ingerencje nie naruszyły jej istotnej
substancji. Jest nią TranJy«ja foiifolijiaa
staro i nowotestamentowa. Na straży
zgodności Tradycji” z całym Bożym Objawieniem stoi po pierwsze sama Biblia,
będąca jednocześnie jej przekazicielem,
a po drugie ludzkie instytucje – u Żydów,
np. kapłani, prorocy, uczeni w Piśmie i
korporacje tychże, szkoły, Synagoga, a w
Kościele papież, Soboty, biskupi – Urząd
Nauczycielski i inne. Powstawały więc w
przeszłości i będą powstawać różne rytuały kultyczne, kodeksy prawnicze itp.
Tradycja żydowska zachowała się w
różnych księgach Biblii oraz przekazach
ustnych, które były starsze od Pisma
św. Starego Testamentu. Były to różne opowiadania historyczne, przepisy

W odróżnieniu od innych ludów starożytnych, Żydzi posługiwali się pojęciem czasu nie cy-

klicznego, lecz linearnego, dzięki czemu przyszłość się dla nich nie powtarzała, lecz skierowana
była ku nieskończoności, a jeśli tak, to również historia nie mogła się powtórzyć. Zob. Z. Ziółkowski, Najtrudniejsze stronice Biblii, Warszawa 1994, s, 66.
10

R.Brandstaetter, Jezus z Nazaretu, Warszawa 1973, t II s.42
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kultyczne, obyczajowe, mądrościowe,
pieśni, modlitwy, przysłowia... Wiele z
nich zostało zapisanych w Piśmie św.,
zwłaszcza w Pięcioksięgu. W biblistyce
mówi się o nich jako jahwistycznych,
elohistycznych, kapłańskich i deuteronomicznych. Z tymi tradycjami w praktyce
Żydzi spotykali się przede wszystkim obchodząc różne święta religijne (u Żydów
wszystkie były religijne). Wymieńmy tu
święta upamiętniające wyjście Żydów z
Egiptu, które są najbardziej „historyczne” i tradycyjnie najbogatsze. Są to: Pascha, Pięćdziesiątnica i Święto Tygodni.
W obchodach świątecznych zarówno
dorośli jak i dzieci, mężczyźni jak i kobiety brali czynny udział, zróżnicowany
w zależności od wieku, płci oraz spełnianych funkcji religijnych. Obchody świąt i
uroczystości były bogatym i niezastąpionym, źródłem treści wychowawczych.
One głównie podtrzymywały wyżej
wspomnianą świętą pamięć integrującą
naród – pamięć kształtującą przyszłość i
dającą siłę do przetrwania ciężkiej teraźniejszości.11
Skoro mówimy o wychowaniu w rodzinie, to wywołajmy jeszcze dla przykładu Święto najbardziej rodzinne, bo
obchodzone w każdej żydowskiej rodzinie – szabat, Obchodzono je co tydzień
według ściśle określonego porządku
(hbr. „seder”). Szabat rozpoczynał się w
piątek wieczór. Mężczyźni gromadzili
się najpierw w synagodze, jeśli to było
możliwe z różnych względów, a potem
przychodzili do domu, gdzie matka już
11

przygotowała stół, na którym podawała
najlepsze potrawy, jakie miała i ona też
zapałała światła szabatowe i zwykłe.
Nad świecznikiem wypowiadała formułę poświęcającą światło, zamykała przy
tym oczy, aby wspomnieć to światło,
którym jest Bóg i to, które rozświetla
wnętrze człowieka, czyli też Bóg. Po powrocie z synagogi schodziły się dzieci i
z pochylonymi głowami odbierały błogosławieństwo rodziców, którzy do chłopców kierowali słowa wypowiedziane
przez Jakuba błogosławiącego w Egipcie synów Józefa: „Niechaj ci Bóg uczyni
tak, jak Efraimowi i Manessesowi” (Rdz
48,20). Do dziewczynek były skierowane słowa: „Niech uczyni ci Bóg jak uczynił pramatkom: Sarze, Rebece, Racheli i
Lei”. W czasie szabatu śpiewano psalmy
na tematy religijne (a zwłaszcza psalm
dwudziesty, zawierający piękne błogosławieństwa).12 Dodajmy, że rozmowy
religijne z synami (z dziewczynkami i
chłopcami do piątego roku życia rozmawiała o tym matka) były tradycyjnym
obowiązkiem ojca, który miał też być dla
nich wzorem pobożności i postępowania
w różnych sytuacjach życiowych. W ten
sposób, syn uczył się dyscypliny, szanowania rodziców i posłuszeństwa. Syn
powinien być tak uformowany, żeby nie
tylko nie zasmucać rodziców, ale przynosić im chlubę i radość,
„Strzeż, synu mój, nakazu ojca, nie gardź
pouczeniem matki
Bo lampą jest nakaz, drogą do życia –
upomnienie karcące” (Prz 6,20-28).

Tutaj polecamy dostępną w języku polskim książkę; Simon Philip de Vries, Obrzędy i sym-

bole Żydów, Kraków 2006 oraz R. Brandsteatter, j. w. -1.1, s. 84-89. Zob. też pozycje encyklopedyczne: Encyklopedia Katolicka, Lublin, Encyklopedia biblijna, Warszawa 1999; Słownik teologii
biblijnej Poznań – Warszawa 1982 i inne.
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Zob. Simon Philip de Vries, Obrzędy i symbole Żydów... s. 94 orazR. Brandstaeter, Jezus z

Nazaretu... s. 84-89
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„Mądry syn jest radością ojca, zmartwieniem dla matki – syn niemądry”
(Prz 10.1).
Dobrzy rodzice izraelscy powinni się
uczyć sztuki wychowania nie tylko od ludzi, ale wprost od Boga, który przemówił
do niech w Piśmie św. Z pewnością pozostaniemy w zgodzie z nauką odwiecznej
Bożej Mądrości, gdy tak sparafrazujemy
cytowany już tekst biblijny z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 8,5): „Tak jak
Bóg wychowuje ludzi, tak niech rodzice
wychowują gwoje dzieci”. Wpatrzeni w
Boga rodzice będą wtedy kochać swoje
dzieci, szanować ich wolność i godność,
będą konsekwentni w egzekwowaniu od
nich obowiązków, będą zdecydowanie
wymagać poszanowania Bożych praw i
nakazów, choćby to wymagało zastosowania nawet bardzo surowych kar, bo
nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kocha
ten, kto w porę karci” (Prz 13,24).
VI. Zakończenie
Mimo uczucia, niedosytu, artykuł niniejszy – ale nie studium nad podjętym
tematem – trzeba kończyć. Niech tym
zakończeniem będzie refleksja nad tradycyjnym wychowaniem w rodzinach
izraelskich i w naszych współczesnych
rodzinach. Tam wysoki poziom integracji, hierarchiczne uporządkowanie osób,
realizacja wzniosłych celów, dyscyplina
i posłuszeństwo dzieci, uznanie wychowania za czynność sakralną13, w związku
z tym włączenie go na piedestał tradycji
kultywowanej i w rodzinie i w całym społeczeństwie. To właśnie dzięki temu Żydzi przetrwali jako naród mimo licznych
wojen, niewoli, tułaczki, biedy i prześladowań. Przez prawie dwa tysiące lat nie
mieli swojego państwa, a teraz już jako
13

państwo są liczącą się siłą polityczną,
gospodarczą i militarną. Znana jest piosenka pt. „Polsko, wróć do Boga”. Według
Pisma św. jest to wyjście najlepsze.
Drafts to the picture of
upbringing in Israel according to
the Old Testament of Holy Bible
The reading of the Holy Bible inspires us
to getting so much out of this perennial
wisdom of upbringing, in order to compose
it according to contemporary science rules
and also to present them to teachers and
pupils as the propositions of implementing
such teaching in practice. The Bible’s pedagogical thought includes the wide field of
educational issues. The reader of the Holy
Bible easily can say, that the matter of children, youth and whole society upbringing
comes to the fore and is present in almost
all books of the Old Testament. Although
it doesn’t mean that the Bible can be named as a coursebook. We don’t find there
any scientifically described educational
systems, but instead of it we can observe
a great number of actual educational wisdoms and practical guides and conclusions.
Especially many of them we can find in sapential books and Pentateuch.
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