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WSTĘP
Czasy, w których przyszło nam żyć i przemiany, których jesteśmy świadkami są nie tylko ciekawe, ale i trudne. Jesteśmy świadkami wojen, kataklizmów, ataków terrorystycznych; zatruwamy
środowisko, niszczymy przyrodę i samych siebie. Wszystko to powoduje, że jesteśmy podejrzliwi, nieufni w stosunku do drugiego
człowieka, poddajemy weryfikacji zasady i normy moralne, w których zostaliśmy wychowani. Poza frustracjami, jakie niesie ze sobą
XXI wiek, pojawiają się trudności związane z przemianami gospodarczymi, przede wszystkim rosnące bezrobocie i kryzys polskiej
rodziny, spowodowany głównie utratą poczucia bezpieczeństwa
socjalnego. Rezultatem niewydolności społecznej i gospodarczej
naszego kraju jest rozczarowanie, niezadowolenie, uczucie bezradności i pokrzywdzenia. Na uwagę zasługuje niepokojące obniżanie
się wskaźnika urodzeń (w ciągu ostatniej ) powodującego największy
w naszej historii niż dekady o ponad 40 %. Zjawisko to ma bardzo
szerokie i to negatywne oddziaływanie.
Wszystkie zasygnalizowane procesy mają ogromny wpływ nie
tylko na jakość życia polskich rodzin, ale także na wychowanie dzieci i młodzieży w tych rodzinach. Często upowszechniane są wartości
negatywne, promujące szczególny rodzaj cwaniactwa społecznego,
w którym do rangi symbolu urasta przeświadczenie, że „pierwszy
milion należy ukraść”, jeśli marzy się o własnym biznesie, a bez
„znajomości” nie można zrobić kariery. Wartości stanowią integralną
część wychowania, tym samym więc wychowanie jest wprowadzeniem dziecka w świat wartości. Dlaczego ważne jest wychowanie do
wartości? Dlatego, gdyż brak konkretnego celu opartego na pewnych
wartościach jest częstą przyczyną frustracji, agresji, smutku, zagubienia. Jedną z przyczyn nasilenia się w ostatnich latach samobójstw
i zabójstw wśród młodzieży jest, wydaje się, wyszydzenie systemu
wartości. Bombardowanie „antywartościami”, propagowanie postawy tzw. luzu, nie może pozostać bez wpływu na nieustabilizowaną
jeszcze psychikę młodego człowieka. Do głównych wartości moralnych należy zaliczyć dobro. O dobru i jego odmianach takich jak
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uczciwość, altruizm, bezinteresowność, szlachetność, życzliwość
traktuje przede wszystkim etyka, ukazując dobro jako przeciwieństwo zła, podłości, kłamstwa, niegodziwości. Człowiek wychowany
w duchu etyki chrześcijańskiej ma pewność, że dobro to Bóg i ściśle
wiąże się obowiązkiem posłuszeństwa Bogu. Rodzi to z kolei, jeśli
nie nakaz miłości, to przynajmniej życzliwego stosunku do drugiego
człowieka.
W procesie wychowania bierze udział bardzo wiele wartości.
Jedna mają większe inne nieco mniejsze znaczenie. Jedna z nich na
pewnym etapie odgrywają większe inne mniejsze znaczenie. Wiele
wartości kreuje osobowość człowieka, inne z kolei wytyczają kierunek życia, inne jeszcze decydują o jakości życia. Wielu aksjologów
uważa, że zarówno wartości podstawowe, czyli dotyczące życia,
egzystencji mają największe znaczenie, inni zaś uważają, że do istotnych wartości należy zaliczyć wartości kulturowe, duchowe.
Zapewne za wartość podstawową uznać trzeba również godność. W czasach, w których przyszło nam żyć trzeba mieć świadomość, że warto dążyć do wyznaczonych sobie celów, ale nie za
wszelką cenę. Nie za cenę utraty poczucia własnej godności, szacunku do samego siebie, nie za cenę dezintegracji moralnej. Pięknym,
choć skrajnym przykładem na potwierdzenie tej tezy są losy Janusza
Korczaka i ojca Maksymiliana Kolbe. Dobrowolnie podjęli oni decyzję, której następstwem była śmierć, do końca pozostając wiernymi wyznawanym wartościom. Dziś nikt nie wymaga od nas podobnego poświęcenia, ale wielu z nas chciałoby, by uznano nas za ludzi
godnych, zachowujących godność w trudnych chwilach.
Cenną wartością moralną jest również odpowiedzialność. W
najbardziej elementarnym znaczeniu filozofia określa odpowiedzialność jako możliwość świadomego i rozumnego kierowania swoim
postępowaniem. Człowiek odpowiedzialny to taki, który ma świadomość konsekwencji swego postępowania i dąży do wypełnienia
swoich zobowiązań. W dzisiejszych czasach nazbyt często mamy do
czynienia (np. w życiu politycznym) z ludźmi, którzy nie potrafią
być odpowiedzialnymi, a kiedy nie sprostają zadaniom nawet nie
starają się usprawiedliwić swoich czynów.
Właściwie każdy człowiek poszukuje w życiu miłości i przyjaźni. Prawdziwa przyjaźń to wielka wartość. Nie jest ona możliwa
bez wzajemnego zrozumienia bliskich sobie ludzi. Wymaga podo6

bieństwa poglądów, wzajemnego zaufania, czasem tolerancji dla wad
i słabości drugiego człowieka. Do głównych wartości moralnych
należy zaliczyć dobro. O dobru i jego odmianach takich jak uczciwość, altruizm, bezinteresowność, szlachetność, życzliwość traktuje
przede wszystkim etyka, ukazując dobro jako przeciwieństwo zła,
podłości, kłamstwa, niegodziwości. Człowiek wychowany w duchu
etyki chrześcijańskiej ma pewność, że dobro to Bóg i ściśle wiąże się
obowiązkiem posłuszeństwa Bogu. Rodzi to z kolei, jeśli nie nakaz
miłości, to przynajmniej życzliwego stosunku do drugiego człowieka. Jak więc widzimy, wartości są nieodzowną częścią pedagogii
człowieka niezależnie od jego wieku.
Wartości posiadają szczególną atrakcyjność, domagającą się
ich realizacji. Wyklucza ona możliwość obojętnego zachowania się
człowieka wobec nich. Szczególnie najwyższe wartości są atrakcyjne
na tyle, że konieczność ich realizacji narzuca się w sposób nie budzący wątpliwości. Realizacja wartości stanowi bardzo ważny czynnik regulacji postępowania człowieka, ponieważ ukierunkowuje jego
działania. Roman Ingarden uważa, że działanie byłoby bezsensowne
i bezcelowe, gdyby się w nim nie liczyć z wartościami, nie uwzględniać ich istnienia”.
Niniejsza publikacja poświęcona wartościom u początku XXI
wieku, ich znaczeniu w życiu człowieka, a szczególnie w procesie
pedagogii młodego człowieka, składa się z kilku artykułów wielu
polskich i zagranicznych autorów. Każdy autor na swój sposób podszedł do zagadnienia wartości i ich znaczenia oraz roli w życiu człowieka. Czytelnik przy wnikliwej lekturze doświadczy wielu spojrzeń
i ocen, jakie zostały przedłożone w poszczególnych opracowaniach.
Trzeba zauważyć, że świat, w którym żyjemy, jest światem
wartości, a życie samo w sobie jest procesem realizowania określonych wartości. Człowiek nie może więc od wartości uciec, jest niejako skazany na ich realizację. Wybór wartości i zakres ich realizacji
świadczy o wartościach uznawanych przez człowieka i decyduje o
tym, czy jego życie będzie autentycznie ludzkie, czy też ulegnie degradacji. Z takiego założenia wychodzą poszczególni autorowi, którzy dość wnikliwie weszli w problematykę aksjologii.
Autorzy w swych rozważanich zwykle wychodzą z założenia,
że człowiek jest ze swej istoty ukierunkowany na świat wartości:
dostrzega je, rozpoznaje, klasyfikuje, realizuje. Całe jego życie jest
7

bezustannym wartościowaniem. W jaki sposób człowiek rozpoznaje
wartości, skąd ma pewność, że wybiera i realizuje te najbardziej
pozytywne? Otóż na tego typu pytania i podobne szukali autorzy
odpowiedzi w swych artykułach.
Jak wiemy świat, w którym żyjemy, jest światem wartości.
Można w nim wyróżnić wartości ekonomiczne, estetyczne, moralne,
prawne, poznawcze i religijne. Wszystkie te wartości tworzą system
określany mianem sieci wartości. Jeśli niektóre z nich są przez człowieka preferowane i szczególnie wysoko cenione, tworzy się wówczas hierarchia wartości. Wysokie miejsce zajmują w niej wartości
szczególnie cenne i godne pożądania, które dana osoba bardzo chciałaby zrealizować. W sytuacji wyboru, w razie zaistnienia wartości
alternatywnych, są wybierane te spośród nich, które zajmują wyższe
miejsce w hierarchii. Filozofowie pragną w świat wartości wprowadzić pewien ład aksjologiczny, ale nie są niestety zgodni co do tego,
w jaki sposób wartości sklasyfikować i zhierarchizować.
Należy życzyć czytelnikom, aby spokojna i wnikliwa lektura
posłużyła do wzbogacenia się treścią zawartą w poszczególnych
artykułach. Lektura publikacji jest także poniekąd wartością, która
przyjaźnie została przygotowana przez grono zarówno pedagogów
jak też przedstawicieli wielu innych dyscyplin nauki.
Ks. Jan Zimny
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Ks. prof. dr hab. Jan Zimny
KUL Stalowa Wola

ROLA WARTOŚCI W PROCESIE WYCHOWANIA
Wstęp
Wychowując, zawsze odwołujemy się do jakichś wartości i
ideologii. Bez wątpienia rola wartości oraz ich wdrażanie w proces
wychowania, powinny być mottem każdego nauczyciela wychowawcy. Jak wiadomo badaniem wartości zajmuje się nauka
nazywana aksjologią. Bez wątpienia wszelkie koncepcje aksjologiczne mają bezpośredni wpływ na cele edukacyjne1.
Najważniejszą wartością w ujęciu współczesnej aksjologii jest
człowiek, oraz wszystko to, co go dotyczy. Chodzi tu o jego życie, rozwój, tożsamość, samorealizację, niezależność, wolność, podmiotowość.
To właśnie wartości powodują uaktywnienie się i uruchomienie ludzkiej
motywacji oraz ukierunkowanie ludzkiego działania. Są one także
przedmiotem pragnień człowieka oraz stanowią czynnik regulujący jego
postępowanie oraz nadają życiu ludzkiemu większy sens.
Jednym z podstawowych uwarunkowań, wpływających na
ludzkie zachowanie oraz ocenę innych ludzi jest hierarchia uznawanych wartości. Wyznacza ona również postawy wobec różnych
obiektów. Wszelkie ideały postawy człowieka, czy też modele wychowawcze muszą wynikać z bezbłędnego zrozumienia aksjologicznej specyfiki natury ludzkiej. Dlatego też wiedza o wychowaniu
musi być bezpośrednio powiązana z wiedzą o wartościach oraz wiedzą o człowieku.
Wartości występujące w procesie wychowawczym przejawiają
się w metodach, celach i treściach. Istnieją dwie przeciwstawne teorie istnienia wartości: obiektywna i subiektywna. Wartości to przedmioty lub stany rzeczy dające zadowolenie i równowagę psychiczną
a dążenie do nich lub ich osiągnięcie daje poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Subiektywistyczna teoria istnienia wartości polega
na tym, że jej zwolennicy widzą wartości jako zjawiska ze sfery
1

Por. Z. Kobylińska, Soteriologiczny wymiar cierpienia. [w:] Zatroskany o
świat i człowieka, red. H. Skorowski, Warszawa 2005, s. 133-157. ISBN
83-60075-26-3.
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świadomości, dla których współwystępuje element poznawczy, emocjonalny i normatywny2.
Obiektywistyczna teoria podkreśla, że wartości są w nas niezależnie od tego czy podobają się nam czy nie. Przykładem takich wartości może być dobro i prawda. Natomiast według myśli subiektywistycznej wartości są wytworem ocen oraz pojawiają się jako rezultat
naszych subiektywnych doznań. Obecnie przyjmuje się, że wartości
mają charakter obiektywno - subiektywny, czyli podmiotowo przedmiotowy zgodnie z teorią racjonalizmu. Znaczy to, że „wartości
istnieją obiektywnie w przedmiotach, ale są ujawniane tylko wtedy,
gdy pozostają w relacji do podmiotu ludzkiego”, czyli, że warunkiem
koniecznym zaistnienia wartości jest nie tylko realna właściwość
przedmiotu, ale także stosunek do niej podmiotu ją oceniającego.
1. Wartości a wychowanie
Tym, co implikuje wybory i wszelką działalność człowieka - a
więc również działalność wychowawczą - są wartości. Mają one
wpływ na nasze zamierzenia, czyny i oceny. Każdy człowiek codziennie funkcjonuje wybierając między tym, co dobre i co złe, co
ważne i nieważne, jest odpowiedzialny za to, jakie wartości i w jaki
sposób będą urzeczywistniane w jego świecie. Są więc one bardzo
istotnym elementem procesu wychowania, którego zadaniem staje
się pomoc wychowankowi, by „odkrył, zrozumiał i respektował podstawowe wartości, które odnoszą się do poszczególnych sfer ludzkiego życia”3.
Wartość jest wieloznacznym pojęciem filozoficznym, terminem „nieostrym, którego cechą jest nieodłączna nieokreśloność”4.
W. Tatarkiewicz uważa, że podanie jednoznacznej definicji wartości
jest „trudne, o ile w ogóle możliwe (…). To, co wygląda na definicję
wartości, jest raczej zastąpieniem wyrazu przez inny wyraz mniej
2

Z. Kobylińska. Drogi i bezdroża tolerancji. [w:] Prawo do życia a jakość
życia w wielokulturowej Europie. Diritto alla vita e qualita della vita nel
Europa multiculturale, tom II, red. B. Sitek, G. Dammacco, Olsztyn – Bari
2007, , s. 448-458. ISBN 978-83-89112-23-1.
3
J. Zimny (red.), Wychowanie ku wartościom, Sandomierz 2006, s. 6.
4
W. Dróżka, B. Gołębiowski (red.), Współczesne zagadnienia zawodu nauczyciela, Kielce 1995, s. 17.
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więcej to samo znaczący albo jest jego omówieniem” 5. W literaturze
wartość określa się jako: to, co cenne; co zgodne z naturą (działające
lub wartościujące); czego chcemy, cel, przedmiot aktualnego lub
potencjalnego dążenia; czego pożądamy; co zaspokaja potrzeby,
zainteresowania; co dostarcza zadowolenia, przyjemności; co powinno być; co lepiej, żeby było niż nie było; co zobowiązuje, apeluje
do odbiorcy; co domaga się istnienia (realizacji)6.
Z pojęciem wartości nierozerwalnie funkcjonuje pojęcie hierarchii wartości. Max Scheler porównuje hierarchię wartości do drabiny, której szczeble od dołu tworzą: wartości hedonistyczne 7, wartości witalne (np. żucie, zdrowie, sytość, tężyzna fizyczna itd.), wartości duchowe (prawda - i związane z nią prawdomówność, rzetelność, obiektywność, mądrość, przenikliwość - oraz dobro i piękno).
Ich nosicielem jest człowiek jako osoba. Na szczycie drabiny wartości stoi świętość - specyficzne ludzkie doświadczenie. Wartości wyższe nadają sens i kształt wartościom usytuowanym niżej, lecz żadna
z nich nie jest nieważna, żadna też nie może być absolutyzowana,
gdyż dopiero wszystkie razem wyrażają pełnię osoby ludzkiej. Brak
którejś z tych wartości lub jej absolutyzowanie prowadzi do dewiacji
osobowości. Wartości hedonistyczne, witalne i duchowe mają sens
tylko wtedy, jeśli istnieją dla człowieka i kiedy są prześwietlane
przez wartość najwyższą – świętość. To ona, przenikając niższe pułapy wartości, utrwala je i przemienia w to, co wieczne i niezmienne.
Człowiek, dążąc do ocalenia siebie od przemijania, wcielając wartości w życie, „oddaje hołd człowieczeństwu (osobie), którego jest
nosicielem. Mówiąc inaczej, to dzięki wartościom następuje ocalenie
w nas naszego człowieczeństwa”8. Wychowankowi należy pomóc
odkryć i zrozumieć wartości, które potem będzie respektował w swo5

W. Tatarkiewicz, Paregra, za: B. Kołek, A. Spalek, Samowychowanie w
ujęciu Jana Pawła II drogą wprowadzenia w świat wartości, [w:] Chałas
(red.), dz. cyt., s. 40.
6
Por. A. Stępień, Wstęp do filozofii, Lublin 2001, s. 103.
7
Hedonizm (z gr. hedone - rozkosz, przyjemność), kierunek etyczny, według którego osiąganie przyjemności uznaje się za najwyższe dobro, a dążenie do wykorzystania wszystkich przyjemności życia za główną normę
moralną, [w:] Okoń, dz. cyt., Warszawa 2001, s. 124.
8
Zimny (red.), Wychowanie…, dz. cyt., s. 5.
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im życiu. Kontekst wychowania pozwala określić wartości jako „cele, normy i zasady postępowania, potwierdzone przez codzienne
doświadczenie, które umożliwiają rozwój wychowanka oraz osiągnięcie przez niego trwałej satysfakcji życiowej”9.
Personalizm mówi, że wychowanie jest wychowaniem do bycie osobą. „Człowiek staje się osobą wtedy, gdy otwierając się na
dobro, prawdę i piękno, uczestniczy w wartościach i je urzeczywistnia, dokonując preferencji zgodnej z ich hierarchicznym układem: od
wartości najniższych (materialnych), poprzez wartości duchowe ku
wartościom absolutnym”, które w chrześcijaństwie utożsamiane są z
miłością Bożą. Być osobą oznacza być w relacji skierowanej „poprzez
kolejne wartości ku Bogu i dopiero od Boga ku niższym wartościom”10.
Według E. Mouniera bycie osobą pochodzi z innego wymiaru, z uczestnictwa w wartościach: od najniższych do miłości Bożej11.
Relacja do Boga jest gwarancją równowagi osoby w jej relacji
do świata. Osoba jest we wszystkich swych aktach „dla innych”,
jednak nie traci ona nic ze swej godności w nieznanym bliżej kolektywie, ani nie stawia własnego dobra nad dobro wspólne dzięki wartościom, w których uczestniczy i które urzeczywistnia. Bycie osobowe ukazuje się również w wymiarze wolności. Wolność jest synonimem jakiejś doskonałości, jest zarówno wolnością „od”, jak i wolnością „do”. Jest ona także synonimem wierności, ponieważ zawsze
wymaga potwierdzania pierwotnego wyboru. „Człowiek wybiera w
życiu wszystko, nie wybiera jednak swojego powołania do bycia
osobą, gdyż to on sam został wybrany. Dlatego wolność osobowa
jest już osobową doskonałością, wiernością osobowemu powołaniu,
które spełnia się poprzez preferencję wartości aż ku miłości Boga” 12.
Stosunek do dóbr materialnych, które stanowią najniższy stopień w
hierarchii wartości, to ostatnia alternatywa, w perspektywie której
ukazuje się wymiar bycia osobą. Ten osobowy wymiar posiadania
9

Tamże, s. 6.
T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, [w:] Znak, nr 436/1991, s. 63-64.
11
Z. Kobylińska. Rola cnoty roztropności w formacji życia moralnego człowieka
na podstawie analizy filozoficznej artykułu „Utrum prudentia sit virtus specialis”
(Thomas Aquinatis, Summa Theologiae II-II, q. 47, a., [w:] „Studia Warmińskie”,
T. XLIV-XLV (2007-2008), s. 85-111. ISNN 0137-6624.
12
Tamże, s. 64-65.
10
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nazywany jest w języku religijnym ubóstwem. Ubóstwo nie jest jedną z relacji do dóbr materialnych, ale ukazuje inny wymiar bycia,
ponieważ pierwotnie jest relacją do Boga. Oznacza ono tyle, co
„mieć wszystko u Boga”. Ubogim jest ten, kogo stosunek do wartości materialnych ma charakter osobowy. Osobie ubogiej obce jest
nieuporządkowane dążenie do „posiadania” za wszelką cenę, czy to z
powodu braku tych dóbr, czy z powodu możliwości posiadania ich w
nadmiarze13.
Spełnieniem powołania człowieka jest bycie osobowe, które
„otwierając się na dobro, prawdę i piękno, uczestniczy w wartościach zgodnie z ich preferencją: od wartości materialnych, poprzez
duchowe ku wartości absolutnej, miłości Bożej. Dzięki uczestnictwu
w wartościach i ich urzeczywistnianiu, osoba pozostaje w osobowej
relacji do świata, społeczeństwa, wolności i dóbr materialnych”14.
W takim osobowym ujęciu wychowanie jawi się nam jako spotkanie osób, mistrza i ucznia, poprzez które otwiera się horyzont
wartości, dzięki którym człowiek staje się człowiekiem. Wychowawca jest tu osobą i wychowuje osoby, z których każda jest odmienna, każda chwila jest inna, więc „wychowanie osobowe jest
wciąż otwartą możliwością spotkania, zmiany i nawrócenia. […] to
wspólna wędrówka ku prawdzie, dobru i pięknu, poprzez kolejne
stopnie wartości, gdzie wychowawca jest mistrzem, który odsłania te
wartości i apeluje”15, wychowanek zaś odpowiada na ten apel „wolną
i osobową odpowiedzią i postępuje za swym mistrzem ku wartościom najwyższym. […] Wychowawca jest świadkiem wartości, a
jego relacja do wychowanka jest relacją pomocy i służby” 16, ma on
autorytet duchowy i intelektualny, dąży do tego, by jego wychowanek samodzielnie formułował sądy o rzeczywistości i zawsze zmierzał ku temu, co lepsze, prawdziwsze i piękniejsze. Tylko w takim
spotkaniu osób jest przestrzeń dla wartości, dzięki którym człowiek
staje się człowiekiem. Wychowanek ma odnaleźć drogę do urzeczy13

Por. D. Żak., Prawno-resocjalizacyjny charakter kary pozbawienia wolności. [w:] Kwartalnik Edukacyjny Nr 2 (53) wyd. Podkarpackie Centrum
Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie (2008), s. 40-51.
14
Gadacz, dz. cyt., s. 66.
15
Tamże, s. 67.
16
Tamże, s. 67.
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wistniania tych wartości, posiąść umiejętność dokonywania wyboru i
hierarchizowania wartości17, przy czym powinien on wobec nich
mieć stosunek aktywny, musi je „przepracować” tak, aby stały się
jego własnością, umożliwiając mu nabycie zdolności do wyboru i
współtworzenia dobra18.
Bardzo interesującą koncepcję wartości w kontekście wychowania opisuje Mieczysław Gogacz. Stwierdza on mianowicie, że
„wartość jest trwaniem relacji, […] dosłownie stanem relacji, właśnie jej trwaniem, gdy czynnościami intelektu i woli zabiegamy o
powiązania z tym, co prawdziwe i dobre”19. Dzięki temu powiązaniu
można odnaleźć w wartości aspekt doskonalenia człowieka, a przyjmując intuicyjnie wartość jako coś, co doskonali, co jest prawdziwe i
dobre, można stwierdzić, że „wartość jest trwaniem relacji z tym, co
intelekt rozpoznał jako prawdę, a wola wybrała jako dobro”20. Tak
pojęta wartość nie znajduje się poza człowiekiem, jako relacja łączy
ze sobą osoby „tu i teraz”, co powoduje, że etyka realizuje się w ich
codzienności, a pedagogika dotyczy konkretnych ludzi, którzy myśląc i decydując powodują trwanie powiązań. M. Gogacz zwraca
uwagę również na istnienie relacji myślnych, które trwają dzięki
pamięci człowieka. „Trwanie realnych relacji jest wobec tego realną
wartością, […] a ta stawia nas wobec realnych osób”21, z którymi
wiąże nas, często na zawsze. Cele, zadania, idee tylko „mobilizują
intelekt, a przez niego wolę, do podejmowania wychowujących nas
więzi z osobami. Te podstawowe więzi to pełna życzliwość i pełne
zaufanie. Nazywają się one inaczej miłością, wiarą i nadzieją, która
polega na naszym wyborze życzliwości i zaufania, trwania w powiązaniach przez miłość i wiarę”22. Tym, co powoduje trwanie wartości
jest mądrość23. Jeśli od początku działalności wychowawczej spowodujemy powiązanie intelektu człowieka z prawdą, a jego wolę z
17

Por. J. Mastalski, Wychowanie w kulturze chrześcijańskiej, [w:] Pilch, dz.
cyt., s. 485.
18
Por. Adamski, dz. cyt., s. 352.
19
M. Gogacz, Podstawy wychowania, Niepokalanów 1993, s. 40.
20
Gogacz, dz. cyt., s. 40.
21
Tamże, s. 41.
22
Tamże, s. 41.
23
Por. tamże, s. 43.
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dobrem, doprowadzimy do procesu usprawniania się tych władz w
mądrości, co z kolei będzie owocowało wychowaniem ludzi mądrych i dzięki temu szlachetnych i uczciwych.
J. Gajda, pisząc o wartościach w wychowaniu, zauważa, że
wprowadzanie człowieka w świat wartości poznawczych, etycznych
i estetycznych polega na kształtowaniu w nim określonych potrzeb i
upodobań, pobudzaniu do dociekliwości w poszukiwaniu prawdy i
umiejętności odróżniania dobra od zła oraz na rozwijaniu wrażliwości i dyspozycji twórczych. Uogólniając, dzieli wartości na witalne
(bytowe) oraz duchowe, decydujące o istocie człowieczeństwa, do
których zalicza: wartości poznawcze (związane z prawdą), erotyczne
lub hedonistyczne (miłość, przyjemność), moralne (dobro) i estetyczne (piękno)24. Wspomniany autor zwraca uwagę na zróżnicowanie wartości zależnie od kultury, w jakiej wychował się człowiek.
Zauważa, że mało jest wartości, które mają tę samą pozycję w różnych kulturach. Podobieństwa i różnice między kulturami uzależnione są od wyboru i sposobu realizacji wartości. Wyborem takim jest
również wychowanie rozumiane jako przygotowanie do życia w
nadchodzącym świecie, do współkreowania rzeczywistości w imię
przyjmowanych ideałów oraz wyzwań przyszłości25. Zawsze życie
człowieka jest mniej lub bardziej świadomym wyborem wartości,
stąd trudno przecenić ich rolę w dziejach ludzkości i życiu pojedynczego człowieka.
W praktyce wychowawczej wybór określonych wartości zawsze związany jest z przyjęciem konkretnej koncepcji człowieka. K.
Olbrycht zauważa, że „wybór określonej koncepcji „ja” człowieka
jako ideału wychowania oznacza zaproponowanie wyraźnej struktury
wartości”26. Proponowanie wartości niesie ze sobą konieczność ich
uczenia i obejmuje „zwracanie na nie uwagi, kształcenie umiejętności ich dostrzegania i nazywania, rozwijanie potrzeby wartościowania i dokonywania samodzielnych wyborów, uwrażliwiania na konsekwencję i wewnętrzną spójność własnych oraz innych funkcjonu-

24

J. Gajda, Wartości w wychowaniu, [w:] Pilch, dz. cyt., s. 39.
Gajda, dz. cyt., s. 40-41.
26
K. Olbrycht, Dylematy współczesnego wychowania, [w:] Znak, (9) 1991,
nr 436, s. 44.
25
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jących w otoczeniu systemów wartości”27. Taki proces uczenia wartości jest dwustopniowy: najpierw rodzice, decydując o kierunku
wychowania, kształtują u dzieci swoją własną hierarchię wartości,
potem o przyjęciu określonych wartości decyduje już na własną odpowiedzialność młody człowiek.
Wychowanie jest zawsze procesem realizowania określonych
wartości. Ich przyjęcie i przeżycie stanowi podstawę dokonywania
wyborów i podejmowania decyzji przez wychowanka na każdym
etapie jego życia. To dzięki wartościom w pełni zaakceptowanym
przez człowieka może on dokonywać wolnych wyborów, modyfikować własne nastawienia, poglądy, postępowanie, od wartości zależy
pełny rozwój jego osobowości. W dzisiejszym świecie, liberalizującym każdą wartość, ukazanie prawdy i ukształtowanie właściwej
hierarchii wartości, która będzie fundamentem dobrych wyborów i
właściwych procesów motywacyjnych, wydaje się być absolutną
koniecznością. Konieczność taka zachodzi tym bardziej, że w świetle
badań empirycznych z zakresu analizy rzeczywistości wychowanka i
procesów związanych z jego rozwojem, zauważa się, że „człowiek jako jedyna istota na tej ziemi - potrafi szkodzić samemu sobie. Potrafi nawet zupełnie zniszczyć samego siebie, rujnując swoje zdrowie
fizyczne, psychiczne i duchowe, a także swoją więź z samym sobą, z
innymi ludźmi i z Bogiem”28. W tym kontekście wartości stają się
podstawową treścią w procesie wychowania, stanowią jego fundament i są konieczne do osiągnięcia założonego celu. Pojęciu celu
wychowania i problematyce tego zagadnienia poświęcony jest kolejny paragraf tej pracy.
2. Cele wychowania
Jak wynika z przyjętych powyżej definicji wychowania, jest
ono procesem ukierunkowanym, intencjonalnym, a więc zaplanowanym i celowym. Szukając odpowiedzi na pytanie o cel wychowania,
należy najpierw zdefiniować pojęcie „cel”. W słowniku języka polskiego słowo cel ma wiele znaczeń, pośród nich cel oznacza „to, do
czego się dąży, co się chce osiągnąć; punkt, miejsce, do którego się
zmierza; […] osiągnąć zamierzony skutek działania; urzeczywistnić
27
28

Tamże, s. 44-45.
M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002, s. 148.
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coś; […] dążyć do czegoś”29. Celem nazywa się również świadomie
zamierzony stan rzeczy lub zdarzenia, do którego osiągnięcia dąży
się przez organizację działania. Oznacza to, że celem jest przyszły
stan rzeczy i zjawisk, „których oczekujemy z uwagi na to, że stanowią one dla nas określone wartości. Owe stany rzeczy lub zjawiska i
zdarzenia są pożądane przez działającego, oczekiwane w przyszłości,
uznane za ważna, godne wysiłku człowieka; mogą one być bardziej
lub mniej wyraźnie uświadamiane, na które jednak to osiągnięcie jest
ukierunkowane”30.
W działalności pedagogicznej celem jest osiągnięcie - uznanych przez wychowawcę za korzystne - zmian w psychice wychowanków. Forma zapisu celów realizowanych w procesie wychowania przez wychowawcę świadczy poniekąd „o preferowanym przez
niego modelu doktryny pedagogicznej i stylu pracy wychowawczej”31. M. Łobocki zauważa, że „cele wychowania są zawsze wyrazem określonych wartości, w imię których są głoszone”32, ostatecznym celem wychowania powinien być, według wspomnianego autora, „przede wszystkim człowiek jako osoba ludzka”33, przy czym
podkreśla on całą złożoność człowieka i konieczność jego pełnej
akceptacji oraz uznaje za ważne „cieszyć się z najmniej nawet zauważalnego zbliżenia się przez niego ku wartościom ogólnoludzkim
i ponadczasowym”34. Za główną taką wartość M. Łobocki uznaje
altruizm, szeroko rozumiany, również jako ewangeliczna miłość
bliźniego, która jest najdoskonalszą formą samorealizacji osoby i
niezbywalnym atrybutem życia ludzkiego. W tak pojętym altruizmie
zawiera się niemal cały wymiar moralny człowieka, który bezpośrednio wpływa na każdą jego działalność, jego poglądy i postawy.
Altruizm sprawia w człowieku, że żyje on bardziej kategorią „być”
niż „mieć” (choć nie wyrzeka się dóbr materialnych), co więcej chce on bardziej „być z drugimi i dla drugich, dzięki czemu realizuje

29

M. Szymczak, Słownik języka polskiego, t. 1, Warszawa 1978, s. 235.
W. Furmanek, Cele pedagogiczne, [w:] Pilch, dz. cyt., s. 459.
31
Por. tamże, s. 460.
32
M. Łobocki, ABC wychowania, Lublin 2003, s. 24.
33
Tamże, s. 28.
34
Tamże, s. 30.
30
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najwyższe powołanie swego życia, tj. własne człowieczeństwo”35.
Wspomniany autor wskazuje jeszcze jeden istotny cel wychowania,
którym jest pomoc wychowankowi w odnalezieniu sensu ludzkiej
egzystencji w każdej sytuacji życiowej.
Podejmując tematykę celów w procesie wychowania W. Brezinka zwraca uwagę na ich niezbędność w działalności pedagogicznej. Definiuje je jako „określone ideały osobowości, […] które ukazują, jaką wiedzę i umiejętności, koncepcje, przekonania i cnoty
powinni nabywać młodzi ludzie i w czym zdobywać biegłość, dzięki
wsparciu ze strony wychowawców”36. Rozumie je jako ideały
i normy, tworzone i wytyczane przez ludzi, obowiązujące w danej
kulturze. Ich ważną właściwością jest wiedza oparta na doświadczeniu, konkretne wartościowanie i decyzje, mają one „podstawy emocjonalne o charakterze religijnym, światopoglądowym i filozoficznym”37. Ich niezbędność wiąże się ściśle z możliwością poszukiwania środków, metod i strategii w praktyce wychowawczej, której
sensem jest udzielenie pomocy wychowankowi, by mógł on samodzielnie żyć i podjąć odpowiedzialność w społeczeństwie. W. Brezinka zauważa, że cechy te zależą zarówno od natury człowieka, jak
i od kultury, w której on żyje. Bogactwo tej kultury implikuje ilość
potencjalnych celów wychowania, które jako pewne ideały ukazywane są wszystkim ludziom, mającym w analogicznych sytuacjach
zachowywać się w podobny sposób. Wynika stąd, że „cele wychowania to wyobrażenia na temat idealnej osobowości […] lub o pojedynczych celach osobowości, uzdalniających do przyjęcia określonej
roli. […] są one stałym elementem normatywnej kultury danej grupy
i dotyczą wszystkich jej członków”38.
Analizując dalej tę tematykę, W. Brezinka wysuwa cztery postulaty dotyczące formułowania celów wychowania:
• uświadomienie sobie, że wartościowane ideały osobowości są niezbędne dla dobrego życia zarówno osobistego, jak i społecznego;

35

Łobocki, ABC…, dz. cyt., s. 32.
W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych,
Kraków 2005, s. 69.
37
Tamże, s. 69.
38
Brezinka, dz. cyt., s. 70.
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•

odrzucenie abstrakcyjnych idei na rzecz celów rzeczywistych,
dających się opisać, będących rezultatem procesów, a nie procesem, przy czym powinny one być normatywnym punktem
orientacyjnym;
• cele powinny być uporządkowane według jakiejś hierarchii,
konkretne, wyobrażalne, aby łatwiej można było określić, co
jest istotne, a co mniej ważne;
• należy dostrzec również pewne zagrożenia i niebezpieczeństwa
płynące z przyjętych ideałów i celów oraz wziąć pod uwagę
nasze ograniczenia, ponieważ „im bogatsza jest kultura i im
więcej jest w niej problemów, tym ważniejsze dla zachowania
zdrowia psychicznego są: dokonywanie wyborów, asceza i
koncentracja na rzeczach istotnych”39.
Cytowany powyżej autor zwraca szczególną uwagę na precyzyjność w formułowaniu celów wychowania, upatrując je raczej w
pewnych idealnych cechach, które powinien nabyć wychowanek, niż
w - tak często spotykanych u innych autorów - procesach, które mają
prowadzić do nabycia określonych cech40.
Cele wychowania rozumiane są również jako „postulowane
zmiany u wychowanka, wyrażone w kategoriach nawyków, postaw
czy cech osobowości, które ukierunkowują działania wychowawcy.
[…] Mogą one dotyczyć zmiany ilościowej różnych właściwości
psychofizycznych, zmiany proporcji pomiędzy poszczególnymi
komponentami osobowości, kształtowania określonych postaw czy
rozwoju zainteresowań”41. Ogólne cele wychowania w praktyce wychowawczej podlegają procesowi uszczegółowienia i operacjonalizacji. Innymi słowy można je sklasyfikować jako cele:
• ogólne (globalne), mające charakter długofalowy, dalekosiężny;
• naczelne, dotyczące poszczególnych dyspozycji psychicznych
wychowanka, zmierzające do efektów najdoskonalszych;
• etapowe (rozwojowe), które odnoszą się do danej dyspozycji
psychicznej w określonej fazie rozwoju;
39

Tamże, s. 76-79.
Por. P. Bucoń. Boża pedagogika w orędziu proroka Ozeasza. [w:] „Pedagogika katolicka”, (KUL Jana Pawła II, WZNoS w Stalowej Woli), nr 6
(1/2010), s. 223 – 230, ISSN 1898-3685.
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•

operacyjne, o charakterze szczegółowym, wśród których można wyróżnić: cele kreatywne (wywołać, ukształtować, wzbudzić); optymalizujące (zwiększyć, wzmóc, poszerzyć); minimalizujące (osłabić, zredukować, ograniczyć); korekcyjne
(przekształcić, zmienić)42.
Rolą celu w wychowaniu jest ukazanie sensu i skuteczności
tego procesu. Ma on zainicjować proces rozwoju i go ukierunkować,
jednocześnie wdrażając wychowanka do jego samodzielnego rozwoju. Należy pamiętać, że cele wychowawcze powinny być możliwe do
osiągnięcia, czyli konkretne, zrozumiałe i realne, dostosowane do
potrzeb i możliwości wychowanka, którego należy zapraszać do
współdziałania i mobilizować do samowychowania43.
Celów wychowania nie da się oderwać od określonej wizji
człowieka, która warunkuje spojrzenie na to, co jest pożądanym ideałem, do którego należy dążyć. Całościową i realistyczną wizję
człowieka daje spojrzenie chrześcijańskie. Zawarte jest ono w antropologii biblijnej, ukazującej wszystkie sfery, w jakich realizuje się
konkretna osoba. Jest to również ujęcie pełne realizmu, ponieważ
dostrzega człowieka nie tylko od pozytywnej strony, wskazującej
jego powołanie do życia w miłości i prawdzie, ale też dostrzegające
negatywną stronę jego natury wypływającą z wewnętrznego poranienia, co czyni go zdolnym do krzywdzenia innych ludzi, a nawet
samego siebie. W tym kontekście „podstawowym celem wychowania chrześcijańskiego jest praca nad świadomością i wolnością wychowanka, […] by coraz lepiej rozumiał siebie i innych ludzi oraz by
coraz dojrzalej kochał siebie i innych”44. Konkretyzując można
sformułować następujące cele wychowania: coraz pełniejsze rozumienie siebie, innych ludzi i otaczającego świata; nabycie umiejętności analizowania otaczającej rzeczywistości i roztropnego, dojrzałego
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Por. M. Rusiecki, Cele wychowania chrześcijańskiego w aspekcie teorii
warstwicowej S. Kunowskiego, [w:] A. Rynio (red.), Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin 2007, s. 131.
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Stalowej Woli), nr 1 (1/2010), s. 179 – 185, ISSN 2082-3487.
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myślenia; wykształcenie umiejętności przekazywania miłości i obdarowywania nią (co może się dokonać tylko w kontekście miłości)45.
Wymienione wyżej cele wychowania chrześcijańskiego ściśle
łączą się z celami wychowania w kontekście pedagogiki personalistycznej. Perspektywa antropologii personalistycznej jako ostateczny
cel wychowania człowieka wskazuje personalizację, czyli „stawanie
się zintegrowaną i dojrzałą osobą, zdolną do przyjmowania miłości
od innych osób oraz obdarowywania innych dojrzałą miłością i troską. […] jest [to] zatem kształtowanie dojrzałej osoby, która staje się
zdolna do budowania więzi opartych na miłości i odpowiedzialności
oraz do uczynienia z siebie bezinteresownego daru”46.
Wszyscy cytowani autorzy opracowań zgadzają się z tym, że
wytyczenie celów w procesie wychowania jest niezbędne i konieczne. Bez nich proces ten nie postępuje i trudno byłoby go nazwać
wychowaniem. Cele zawsze w sposób ścisły związane są z konkretną
hierarchią wartości wynikającą z przyjętej antropologicznej wizji
człowieka. Powinny być one zindywidualizowane, jasno sprecyzowane i uświadomione zarówno przez wychowawcę, jak i przez wychowanka, który w pewnym, właściwym dla siebie momencie,
przejmuje we własne ręce odpowiedzialność za swój dalszy rozwój
w procesie samowychowania. Zanim to jednak nastąpi, jest on prowadzony przez wychowawcę. W dalszej części niniejszego opracowania przedstawiona zostanie problematyka metod wychowawczych,
dzięki którym proces wychowania jest możliwy.
3. Metody wychowania
Każdy wychowawca odpowiedzialny jest za to, aby pomóc
wychowankowi dorastać do miary swoich możliwości i do swojego
powołania, do coraz dojrzalszego rozumienia i kochania siebie i innych. Odpowiedzialność ta wymaga nie tylko wiedzy o wychowanku
i procesie wychowania, wytyczenia integralnych i konkretnych celów wychowania, jasności jego treści, ale też odpowiednio dobranych, różnorodnych i uwzględniających możliwości i ograniczenia
wychowanka metod wychowawczych. Ujęcie słownikowe metod
45

Por. tamże, s. 44-52.
M. Dziewiecki, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w
praktyce, Kraków 2003, s. 22-23.
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wychowania rozumie je jako „świadomie i konsekwentnie stosowany
sposób oddziaływania pedagogicznego na jednostkę, grupę lub zbiorowość dla osiągnięcia zamierzonego celu wychowania”47. Istnieją
różne koncepcje typologii metod wychowania, wśród których można
wymienić:
• koncepcję H. Muszyńskiego skupiającą się na czynnikach, którymi może manipulować wychowawca (metody wpływu osobistego, metody wpływu społecznego, metody organizacji środowiska);
• koncepcję K. Konarzewskiego biorącą pod uwagę mechanizmy
zmian struktur regulacyjnych (metody oddziaływań indywidualnych, metody oddziaływań grupowych);
• koncepcję K. Kotłowskiego, której kryterium podziału stanowią
zasady i sposoby zinternalizowania przez wychowanków norm
etycznych (metody informacyjne - wyjaśniania norm moralnych
metody internalizacyjne - przyswajania norm moralnych)48.
M. Łobocki wskazuje jeszcze jeden podział metod wychowawczych „ze względu na pośredni lub bezpośredni udział wychowawcy w
wywoływaniu określonych zmian w sferze zachowań lub cech osobowości wychowanków”49 i dzieli metody wychowawcze na:
• metody oddziaływań pośrednich (na przykład: metoda zadaniowa - powierzanie wychowankom konkretnych zadań uzasadnionych ze względu na ich aktualną sytuację i warunki, w jakich się
znajdują; metoda modelowania - dawania dobrego przykładu, naśladownictwa);
• metody oddziaływań bezpośrednich (między innymi metoda
kar i nagród, metoda perswazji)50.
Autor wskazuje szczególną wartość metod oddziaływania pośredniego, w którym wychowawca inspiruje proces wychowania, zaś
wychowanek bierze w nim czynny udział. Ta aktywna rola wychowanka pomaga stawać mu się coraz bardziej samodzielnym i odpowiedzialnym za własne postępowanie, uczy niezależności oraz
utwierdza w przekonaniu, że może on sam uczynić wiele dobrego dla
47

Milerski, Śliwerski (red.), dz. cyt., s. 123.
Tamże, s. 123.
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Łobocki, ABC…, dz. cyt., s. 82.
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Por. Łobocki, ABC…, dz. cyt., s. 82-82.
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siebie i innych. Wychowanek nabiera zaufania do siebie samego,
przekonuje się, że ma możliwości pokonywania napotykanych przeszkód i tworzenia nowych rzeczy. Metody te intensyfikują proces
wychowania i zapewniają wychowankom dużo większy niż metody
bezpośrednie margines niezależności i samodzielności51.
Szczególnie cenna do stosowania wydaje się myć metoda modelowania, dawania dobrego przykładu. W jej kontekście ważne jest
zwrócenie uwagi na wzajemną zależność wychowania i samowychowania w relacji wychowawca - wychowanek. „Jeśli wychowawca
realizuje własne samowychowanie, pociąga świadectwem swojej
postawy osobę wychowywaną, by ta zarówno przyjmowała prowadzenie jej w wyznaczanym kierunku, jak i sama podejmowała wzór
pracy nad sobą w sposób - najpierw naśladujący, a potem z wolnego
własnego odpowiedzialnego wyboru, także, co do proponowanych
przez wychowawcę celów”52. Wychowawca, chcąc prowadzić wychowanka, musi rozwijać swoje możliwości, chcąc nauczyć go pokonywania przeszkód i trudności, sam musi pokonywać swoje ograniczenia. Dopiero wtedy staje się wiarygodny dla wychowanka, staje
się jego autorytetem i dopiero wtedy ma prawo do nazywania swoimi
sukcesów wychowanka.
W pedagogice personalistycznej wyjątkową wartość ma osobiste, pozytywne oddziaływanie wychowawcy na wychowanka w spotkaniu wychowawczym. Spotkanie to ma się dokonywać w miłości.
Mądra miłość wychowawcy ma ogromny wpływ na motywację wychowanka do podjęcia wysiłku i rozwoju, gdyż osoba, która nie czuje
się kochana, jest obojętna na własny los i nie pozwala sobie pomóc.
Tak wiec miłość jest pierwszą i podstawową, najskuteczniejszą metodą wychowawczą.
Drugą metodą w perspektywie personalistycznej jest posługiwanie się motywacją pozytywną. Nie można mieć wpływu na osobę,
która się nie zgadza i nie współpracuje z wychowawcą. Pełną zgodę
wychowanka na taką współpracę będzie miał tylko ktoś, kto go zafascynuje pracą nad samym sobą i pozwoli mu odkryć, że ten trud
warty jest podjęcia, że jest to zysk i droga do pełnej radości.
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Kolejna, trzecia metoda wychowania w optyce personalizmu to
demaskowanie typowych zagrożeń, do których M. Dziewiecki zalicza szukanie doraźnej przyjemności oraz skupianie się na własnej
cielesności i emocjonalności. Antidotum na te zagrożenia jest sztuka
realistycznego myślenia, która pozwala na odkrycie prawdy53.
Stawianie jasnych wymagań wychowankowi jest kolejną metodą promowaną w personalistycznej wizji wychowania. Wymagania
te muszą być dostosowane do jego wieku i możliwości, kierujące go
ku wykształceniu w nim umiejętności mądrego myślenia i dojrzałego
kochania, mobilizujące wychowanka do stawiania sobie samemu
mądrych wymagać, do przezwyciężania wewnętrznych słabości i
zewnętrznych zagrożeń. Z tej metody w sposób naturalny wynika
kolejna - egzekwowania naturalnych konsekwencji błędów popełnianych przez wychowanka54. Odpowiedzialny wychowawca powinien
ukazać wychowankowi związek między określonymi zachowaniami
a ich konsekwencjami. Ma też świadomość, że nie da się w życiu
uniknąć stresów i cierpienia, a cierpienie mądrze wykorzystane wychowawczo otwiera wychowankowi oczy, uczy do odróżniać dobro
od zła, prawdę od kłamstwa, drogę błogosławieństwa od drogi przekleństwa i wpływa mobilizująco do podjęcia wysiłku przemiany i
rozwoju55.
Jest jeszcze jedna ważna metoda skutecznego oddziaływania
na wychowanka - jest nią właściwy dobór języka i argumentów. Ma
to być język współczesny, zrozumiały dla wychowanka, precyzyjny i
jednoznaczny, wyrażający otwartość i szczerość, egzystencjalny a
nie moralizatorski, a przy tym konkretny. Wtedy dopiero istnieje
jasność komunikatu i wzajemne zrozumienie, warunkujące efektywność w procesie wychowania56.
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Por. P. Bucoń. Prawa i obowiązki ojca w polskim prawodawstwie. [w:] „Pedagogia Ojcostwa”, (Czasopismo Katedry Pedagogiki Katolickiej WZNoS
KUL w Stalowej Woli), nr 2 (2/2011), s. 164 – 176, ISSN 2082-3487.
54
R. Król., Nauczyciel kongruentny wyzwaniem edukacji jutra. In: A. Stachura., T. Zimny, T.: W poszukiwaniu nowej jakości edukacji jutra. Szczecin, 2005, s. 105-113. ISBN 83-922254-1-4.
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Por. Dziewiecki, Osoba…, dz. cyt., s. 24-28.
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Por. Dziewiecki, Wychowanie…, dz. cyt., s. 69-71.
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Wszystkie wskazane metody wychowawcze respektują podmiotowość wychowanka i wychowawcy w procesie wychowania,
wiele z nich wzajemnie się uzupełnia i dopiero stosowane równocześnie mogą przynieść pożądany efekt. Ich dobór uzależniony jest od
indywidualnych cech obu stron tego specyficznego spotkania, a także od wizji procesu wychowania.
Wychowanie jako proces intencjonalny, celowy i planowany,
ukierunkowany na integralny rozwój człowieka, bardzo ściśle wiąże
się z konkretną antropologiczną wizją osoby ludzkiej. Tylko właściwe spojrzenie na to, kim jest ten człowiek, warunkuje powodzenie
całego procesu prowadzenia go ku pełni prawdy, dobra i piękna.
Nieodłącznym elementem procesu wychowania jest jego podwójny
podmiot: osoba wychowanka i osoba wychowawcy. Uznanie tej
podwójnej podmiotowości jest równocześnie podstawowym warunkiem efektywnego spotkania tych dwóch osób w atmosferze miłości
i wolności, wzajemnego potwierdzania siebie, obdarzania się swoim
człowieczeństwem na ich wspólnej drodze, gdzie mistrz prowadzący
wychowanka sam nieustannie podlega wychowaniu w procesie samowychowania. Ta ich wspólna droga polega na codziennym wybieraniu określonych wartości i ich urzeczywistnianiu. Wartości te wynikają bezpośrednio z przyjętej przez nich wizji człowieczeństwa 57.
Sens i skuteczność procesu wychowania uzależnione jest od
postawienia sobie konkretnych i jasnych celów. Rolą celu w wychowaniu jest nadanie temu procesowi odpowiedniego kierunku i osiągnięcie wymiernych efektów w postaci spełnienia powołania człowieka. Człowiek osiąga swój pełny ludzki wymiar dzięki wartościom, one stają się więc zarówno treścią, jak i celem wychowania,
są podstawowym kryterium w doborze metod wychowawczych w
spotkaniu mistrza i ucznia na płaszczyźnie podmiotowości 58. Personalistyczna wizja wychowania niesie ze sobą wartości ogólnoludzkie
57

Por. Z. Kobylińska. Koncepcja wychowania moralnego człowieka w
świetle katolickiej etyki wychowawczej ojca Jacka Woronieckiego OP
(wykład inauguracyjny), Zeszyty Teologiczne (Folia Theologica), rok II, nr
2 (6), 1993, s. 7-11. ISNN 1425-8145.
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Żak D., Wolność słowa i odpowiedzialność za słowo na forach internetowyc”, [w:] Praktyczne aspekty wolności wypowiedzi, Lis W., Husak Z.
(red.), wyd. Adam Marszałek, Toruń (2011), s. 453-473.
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i ponadczasowe. Miłość, prawda, dobro, piękno - to wartości szczególnie podkreślane i promowane w chrześcijaństwie59.
Ku podsumowaniu
Wychowując więc młodego człowieka w duchu poszanowania,
respektowania oraz przestrzegania wartości, szczególnie w okresie
gdy poszukuje on własnej tożsamości, nie jest procesem łatwym
przez co wymaga szczególnego zaangażowania nauczycielawychowawcy. Nauczyciel, chcący być autorytetem dla swojego podopiecznego, oraz chcący skutecznie ukierunkowywać go ku właściwym wartościom, sam musi reprezentować odpowiednią postawę,
która będzie spójna z przekazywanymi treściami. System wartości
człowieka kształtuje się systematycznie i stopniowo w miarę jego
rozwoju i dorastania. Na każdym etapie życia człowiek uświadamia
sobie kolejno, co jest dla niego ważne i według jakich kryteriów i
reguł chce żyć. Dlatego też w przypadku młodego człowieka w okresie dojrzewania, kiedy to często dochodzi do zagubienia w wartościach, braku ich właściwej hierarchii, ciągłego poszukiwania i niejednokrotnie odnajdywania antywartości społecznie nieakceptowanych, rola autorytetów moralnych, nauczycieli i rodziców jest nie do
przecenienia. Każdy rodzic, wychowawca czy autorytet moralny
powinien pamiętać o zasadzie mówiącej, że niewspółmiernie korzystniejsze jest kształtowanie właściwych postaw wraz z rozwijaniem odpowiednich strategii profilaktycznych, aniżeli późniejsze
usuwanie negatywnych skutków podejmowanych przez młodzież
niewłaściwie przygotowaną do życia60.
Ponadto warto podkreślić, że rodzina w całym skomplikowanym procesie wychowawczym wymaga zasady pomocniczości. Rodzina jest bowiem takim społeczeństwem, które nie dysponuje
wszystkimi środkami nieodzownymi do realizacji celów związanych
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Por. P. Bucoń. Moralność objawiona drogą współczesnego człowieka.
Dyskusja panelowa. [w:] „Biblia a moralność”, red. M. S. Wróbel, Lublin
2011, s. 127 – 132, ISBN 978-83-7548-078-8.
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Por. Żak D., Informacja publiczna w świetle prawa”, [w:] Przegląd Prawno - Ekonomiczny, Lubas B. (red.), wyd. Katolicki Uniwersytet Lubelski
Jana Pawła II Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli, Nr 14 (1/2011), s. 11-20, ISSN 1898-2166.
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z całościowym procesem wychowania, wykształcenia i uspołecznienia potomstwa61. Wtedy to państwo i Kościół mają obowiązek służenia wszelkimi formami pomocy, aby rodzina mogła wypełnić zadania, które są jej powołaniem (por. LdR 17). Pomocniczość dopełnia
w ten sposób miłość rodzicielską, a jednocześnie potwierdza jej fundamentalny charakter. Wszyscy inni uczestnicy procesu wychowawczego działają niejako w imieniu rodziców, w oparciu o ich
zgodę i na ich zlecenie (LdR 16). Zaakceptowanie praw i obowiązków rodziców zapewnia odpowiedzialną formację dzieci oraz reguluje właściwy porządek współpracy pomiędzy rodzicami a pozostałymi osobami czy instytucjami wychowawczymi. Owa pomoc w
komplementarnym procesie wychowawczym, proporcjonalna do
potrzeb rodziny, powinna być ukierunkowana w głównej mierze ku
rodzicom, bo to głównie ich zdaniem jest przygotowywanie dzieci do
dojrzałego życia chrześcijańskiego62.
Streszczenie
Wychowanie do wartości wydaje się szczególnie potrzebne.
Wychowanie do wartości ma dzisiaj do spełnienia niebagatelną rolę,
może nawet ważniejszą niż w czasach ideologicznego zniewolenia społeczeństwa. Wszelkie ideały postawy człowieka, czy też modele wychowawcze muszą wynikać z bezbłędnego zrozumienia aksjologicznej
specyfiki natury ludzkiej. Dlatego też wiedza o wychowaniu musi być
bezpośrednio powiązana z wiedzą o wartościach oraz wiedzą o człowieku. Wartości występujące w procesie wychowawczym przejawiają się w
metodach, celach i treściach. Nie ulega wątpliwości, że niedosyt wychowania do wartości w świecie współczesnym prowadzi do wzrostu
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Por. P. Bucoń. Wiara jako wartość w życiu współczesnego człowieka.
[w:] „Pedagogika katolicka”, (KUL Jana Pawła II, WZNoS w Stalowej
Woli), nr 7 (2/2010), s. 110-116, ISSN 1898-3685.
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P. Bucoń. Spotkanie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II podczas Światowego Dnia Młodzieży w Toronto. [w:] „Semper in altum – Zawsze
wzwyż”, red. J. Zimny, N. Nyczkało, (Księga Pamiątkowa ku czci Ojca
Świętego Jana Pawła II z okazji 90. rocznicy urodzin; KUL Jana Pawła II,
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zjawiska brutalizacji życia, zaniku sacrum na rzecz profanum czy po
prostu nasilenia przejawów patologii społecznej.
Summary
Brining up in accordance with the values is of great need. Nowadays, brining up in accordance with the values performs important
role, may be even more important than during existence of the oppressive society in Poland. All the ideals of human being’s attitude,
or also models of brining up, should proceed from the unmistakable
understanding of human being’s axiologically specific nature. For
this reason, knowledge on brining up should be directly related to the
knowledge of values, as well as knowledge on human being. The
values which appear in the process of brining up manifest themselves
in methods, goals and contents. It is beyond any doubt that the lack
of brining up according to the values in contemporary world leads to
the phenomenon of brutalization of life, leads to the disappearance of
sacrum in favor of profanum or, to put it simply, leads to the increase
of social pathology.
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RODZINA JAKO WARTOŚĆ. KONSEKWENCJE PRZEMIAN WARTOŚCI MAŁŻEŃSKICH I RODZINNYCH
1. Rodzina jako najwyższe dobro społeczne
Rodzina stanowi istotę każdego społeczeństwa. Zapewniając
społeczeństwu ciągłość w aspekcie biologicznym i kulturowym1, jest
jego wartością nadrzędną. To samo tyczyć się będzie małżeństwa,
jako komórki stanowiącej wstęp do rodziny. Więź małżeńska ma
szczególne znaczenie ponieważ z prawnego i społecznego punktu
widzenia jest podstawą do istnienia rodziny2. Rodzina spełnia dwie
podstawowe funkcje społeczne: prokreacyjną i socjalizacyjną. Od
rodziny rozpoczyna się cały skomplikowany proces przekazywania i
przyswajania kultury oraz wartości społecznych i indywidualnych.
Rodzina jest systemem modelowych zachowań społecznych, jest
nauczycielem ról rodzinnych i pozarodzinnych, jest szkołą społecznych postaw. Rodzina pełni niezliczone funkcje w stosunku do swoich członków oraz na arenie społecznej, decyduje o jakości całych
społeczeństw. Prawidłowe funkcjonowanie społeczeństwa jest ściśle
uwarunkowane prawidłowym funkcjonowaniem rodzin3. Rodzina
powinna stanowić równowagę pomiędzy stałością a zmianą. Prawidłowo funkcjonująca rodzina pozwala trwać wartościom uniwersalnym, najważniejszym, autotelicznym przez co zachowuje spójność
systemów nie tylko wartości, ale przede wszystkim systemów społecznych. Małżeństwo i rodzina są zatem centralną częścią każdego
społeczeństwa, przypisuje się im najważniejszą rolę oraz traktuje
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R. Podgórski, Socjologia. Mikrostruktury, Oficyna Wydawnicza Branta,
Bydgoszcz-Olsztyn 2008, s. 126.
2
S. Waszczak, Polityka rodzinna [w:] Polityka ludnościowa i rodzinna:
materiały do studiowania, red. L. Frąckiewicz, S. Waszczak, Akademia
Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1997, s. 19.
3
Z. Tyszka, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 1976, s. 5. Cyt. za: R.
Podgórski, Socjologia. Mikrostruktury, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Olsztyn 2008, s. 126.
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jako dobro społeczne i najwyższą wartość4. Uwieńczeniem przekonań o
wartości rodziny może być podejście Kościoła do wspólnoty rodzinnej.
Powszechnym jest, że Kościół koncentruje się wokół najważniejszych i
najszlachetniejszych dla człowieka dóbr, a rodzina jako wartość i przekaziciel naczelnych cnót zajmuje centralne miejsce w Katolickiej Nauce
Społecznej5. Jan Paweł II uważał, że rodzina jest „szkołą miłości”, a
społeczeństwo potrzebuje zdrowych rodzin6.
Niezależnie od rewolucyjnych przeobrażeń, jakim zostały
poddane nowoczesne społeczeństwa w ostatnim stuleciu, społeczna
ważność rodziny pozostaje niezmienna7. Środowisko rodzinne jest
najlepszym i najważniejszym fundamentem rozwoju jednostki ludzkiej, przez co rodzina wyznacza i decyduje o jakości każdego społeczeństwa8.
2.Świat wartości małżeńsko-rodzinnych, czyli rodzina jako
źródło wartości indywidualnych
Rodzina w sferze wartości odgrywa nieocenioną rolę, zajmuje
bardzo ważne miejsce w kształtowaniu i przekazywaniu norm moralnych. Rola rodziny może być opisywana, co najmniej z dwóch
perspektyw. Po pierwsze rodzina jest traktowana jako nadrzędna
społeczna wartość, dobro wspólne, co zostało omówione w poprzed4

A. Mazan, Czy w dobie ponowoczesności rodzina, naród i kultura mogą
jeszcze wychowywać? [w:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, E.
Osewska (red. nauk.), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2011, s. 91-100.
5
Por. Cz. Strzeszewski, Katolicka Nauka Społeczna, Wydawnictwo KUL,
Lublin 2003; Jan Paweł II, Encyklika Evangelium Vitae (25.03.1995).
6
Por. Z. Kobylińska. Nowa Ewa” nowej ery. Wizja kobiety nauczaniu Josepha Ratizngera na tle postmodernizmu. [w:] „Forum Teologiczne”, VIII,
2007, s. 45-57. ISNN 1641-1196.
7
L. Dziewięcka-Bokun, Rodzina jako autoteliczna wartość polityki społecznej [w:] Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny, A.
Kubów, J. Szczepaniak (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
Wrocław 2010, s. 25-30.
8
D. Kiełb-Grabarczyk, Wpływ rodziny na system (anty)wartości współczesnej młodzieży [w:] Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach
społecznych, G. Durka (red. nauk.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010, s. 83.
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nim paragrafie. Z drugiej zaś strony rodzina w swojej wewnętrznej
strukturze jest nośnikiem i przekazicielem głównych cnót i wartości
indywidualnych. Rodzina poprzez rozbudowane relacje i interakcje
jest najważniejszym promotorem uniwersalnych wartości, takich jak:
miłość, bezinteresowność, solidarność, sprawiedliwość9, dobro,
wspólnota, zaufanie, nadzieja. Tylko rodzina jest środowiskiem, w
którym mamy do czynienia z bezgraniczną i bezinteresowną miłością. Członkowie rodziny w sposób szczególny darzą się zaufaniem,
a tym samym obdarzają się nawzajem poczuciem bezpieczeństwa i
miłości. Ze względu na pierwotność i pierwszeństwo przed innymi
grupami społecznymi, rodzina jest najlepszym i najważniejszym
środowiskiem pielęgnującym rozwój wartości wśród swoich członków. Rodzina zapewnia swoim członkom poczucie wspólnoty10,
które jest najlepszym podłożem do przekazywania norm moralnych.
Rodzina jest dostarczycielem doznań emocjonalnych, dzięki którym
staje się źródłem najlepszych wartości. Dzięki bliskości, jakie zapewnia, rodzina w sposób naturalny przekazuje swoim uczestnikom,
dobro, zarówno w wymiarze materialnym, jak i duchowym11. Obdarza swoich członków wsparciem, dzięki czemu nawet w trudnych
życiowo sytuacjach, daje im nadzieję i skłania do optymizmu. Rodzina jest źródłem inspiracji, entuzjazmu i początkiem wiary w drugiego człowieka12. Ognisko rodzinne jest pierwszą szkołą życia,
wychowującą w poszanowaniu godności osoby ludzkiej. Jako naczelny stróż wartości rodzina przygotowuje do pełnienia roli dobrego
człowieka i nienagannego obywatela społeczeństwa. Wreszcie rodzina uczy nas bezinteresowności i solidarności, wartości tak bardzo
pożądanych w dzisiejszym świecie. Najlepszym źródłem bezinteresowności są relacje małżeńskie i rodzinne, które wzbudzają poczucie
9

L. Dziewięcka-Bokun, Rodzina jako autoteliczna wartość polityki społecznej, op. cyt., s. 26.
10
A. Mazan, Czy w dobie ponowoczesności rodzina, naród i kultura mogą
jeszcze wychowywać?, op. cyt., s 95.
11
R. Podgórski, Socjologia. Mikrostruktury, op. cyt., s. 133.
12
Por. Z. Kobylińska. Koncepcja wychowania moralnego człowieka w
świetle katolickiej etyki wychowawczej ojca Jacka Woronieckiego OP
(wykład inauguracyjny), Zeszyty Teologiczne (Folia Theologica), rok II, nr
2 (6), 1993, s. 7-11. ISNN 1425-8145.
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odpowiedzialności za drugiego człowieka, troskę i altruistyczną miłość13. Wszystkie omówione indywidualne wartości rodzinne zasługują na bezwzględną pielęgnację i przekazywanie następnym pokoleniom. Ciągłość i transmisję autotelicznych wartości najlepiej zapewniają rodziny tradycyjne. Jednak współczesny, odmieniony obraz
małżeństwa i rodziny odbiega znacznie od tradycyjnej rodziny, tak
mocno naznaczonej wartościami.
3. Przeobrażenia rodziny i ich konsekwencje – czy można
mówić o kryzysie wartości małżeńsko-rodzinnych?
Początek XXI wieku niesie ze sobą szereg zmian o charakterze ekonomicznym, gospodarczym, ale przede wszystkim o charakterze społecznym. Płynna nowoczesność14 i globalizacja powodują
gwałtowne przemiany, które dotyczą wszystkich sfer życia i dotykają
wszystkich kategorii ludności niezależnie od wieku, pochodzenia czy
statusu społecznego. Efekty tych zmian uwidaczniają się między
innymi w systemach wartości, które współcześnie dominują wśród
przedstawicieli różnych grup społecznych. Współczesna kultura i era
konsumpcjonizmu popycha człowieka w kierunku nowych wyzwań.
Obecnie nic nie jest proste i oczywiste, uniwersalne wartości wydają
się tracić na znaczeniu. Współczesny człowiek musi nieustannie
zadawać sobie pytanie o to, czy warto być dobrym czy bogatym,
jedno z drugim bowiem, bardzo rzadko idzie dziś w parze. Pogoń za
materializmem, za posiadaniem i konsumpcją odbywa się kosztem
wartości moralnych, etycznych, emocjonalnych i intelektualnych.
Z upływem czasu następuje tzw. ewolucja wartości. Normy,
wartości, wzory zachowań ulegają zmianom i dostosowują się do

13

Por. Z. Kobylińska. Zagadnienia etyczne lobbingu. [w:] Seminare. Poszukiwania naukowo-pastoralne, 16, 2000, ISNN 1232 – 8766, s. 421-431.
14
Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków
2006; Z. Bauman, Liquid Modernity, Cambridge: Polity Press, 2000. Pojęcie płynna nowoczesność wprowadzone przez prof. Zygmunta Baumana
opisuje szeroko rozumianą współczesność, a dokładniej zagrożenia wynikające z nowoczesności, pojęcie charakteryzuje najważniejsze problemy
współczesnego świata.

32

współczesnego świata15. Człowiek żyjący w dzisiejszych społeczeństwach nowoczesnych w procesie socjalizacji internalizuje nowe
normy i wartości16.
Widoczne są również konsekwencje współczesności, które
dosyć silnie oddziaływają na kondycję współczesnej rodziny. Rodzina jest tworem niezwykle trwałym, ale jednocześnie zmieniającym
się na przestrzeni czasu. Przeobrażenia rodziny dotyczą m.in.: struktury, zasad zamieszkiwania, autorytetów czy funkcji pełnionych
przez rodzinę. Tradycyjna rodzina patriarchalna z gromadką dzieci
występuje coraz rzadziej, zwłaszcza w krajach rozwiniętych. Rodzina przestała być trwałym, stałym, określonym układem organizacyjnym. Współczesny, wysoko rozwinięty świat znacznie ogranicza rolę
rodziny17. Słabnie kondycja biologiczna i psychologiczna współczesnych rodzin, uwidacznia się tzw. erozja systemów wartości 18. Zmienia się charakter więzi w rodzinie, relacje ulegają rozluźnieniu,
wzrasta indywidualizm, słabnie znaczenie norm obyczajowych i
religijnych. Odnotowuje się wzrost liczby rozwodów i zjawisk patologii w rodzinie19. Wpływ gwałtownych procesów urbanizacyjnych i
przemysłowych sprawił, że zmieniły się systemy postępowania,
normy i wartości. Współczesne życie społeczne jest bardziej płynne,
dynamiczne, ale przez to mniej stabilne. Ponadto przemiany społeczne warunkują podejmowanie przez ludzi fundamentalnych decyzji,
rodzinnych i zawodowych które w efekcie determinują najważniejsze sfery życia i dalszego rozwoju. Wreszcie, zmiany, jakie niosą ze
sobą obecne czasy, oddziałują na hierarchie hołdowanych wartości i
norm społecznych, które wyznaczają współczesne style życia.
15

A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.,
s. 46-47.
16
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005, s. 82-86; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 564-570.
17
F. Adamski, Rodzina, Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jaggielońskiego, Kraków 2002, s. 157.
18
L. Dziewięcka-Bokun, Rodzina jako autoteliczna wartość polityki społecznej, op. cyt., s. 25-30.
19
M. Dębski, Sytuacja bezdomnych kobiet w województwie pomorskim [w:]
Forum. O bezdomności bez lęku, Ł. Browarczyk (red.), Wydawnictwo Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk 2008, s. 15-16.
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Pytanie o to, czy dzisiejsza rodzina przeżywa kryzys jest aktualne dla wielu dyscyplin naukowych, wśród naukowców, badaczy,
praktyków i uczestników społecznego życia. Dane statystyczne oraz
badania socjologiczne dostarczają podstaw do tworzenia opinii, iż
współczesna rodzina jest coraz mniej spójna i skuteczna w pełnieniu
podstawowych funkcji20. Żadne obecnie, nawet uniwersalne normy i
wartości nie zapewniają trwałości rodziny. Struktury rodzinne ulegają
rozluźnieniu, przebudowie, a w najgorszych przypadkach rozpadowi21.
Istnieje co najmniej kilka niepokojących symptomów, które
wskazują na osłabienie pozycji i autorytetu tradycyjnej rodziny. Postrzeganie przemian życia rodzinnego w kategorii kryzysu rozpoczęło się od gwałtownego spadku współczynnika dzietności w krajach
Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych22. Obecnie obserwuje
się tendencje zwiększania się liczby rodzin małych (dwupokoleniowych) w miejsce rodzin wielopokoleniowych, a w ślad za tym idzie
osłabienie więzi emocjonalnych między krewnymi mieszkającymi
oddzielnie. Przy tym zwiększający się odsetek osób migrujących w
celach zarobkowych pogłębia zjawiska eurosieroctwa, co zdecydowanie nie służy budowaniu więzi rodzinnych. Kobiety obecnie
przywiązują dużo większą wagę do kariery zawodowej niż to było
kilkadziesiąt lat temu. Większość kobiet w wieku prokreacyjnym
chce pracować, przez co ograniczają swoje plany rodzicielskie i rodzinne. Powodem tego są: rozwój edukacji oraz trendy kulturowe,
które narzucają pogoń za pieniądzem i karierą, a w wielu przypadkach konieczność zarabiania przez obojga partnerów, spowodowana
zwiększoną konsumpcją i utrzymaniem życia na godnym poziomie.
Prognozy demograficzne są niepokojące. Przewiduje się bowiem, że
20-25% kobiet na Zachodzie nie będzie mieć dzieci w ogóle, 50%
zaś będzie miało zaledwie jedno dziecko23. Wraz z tymi trendami
rośnie społeczna akceptacja dla par bezdzietnych świadomie decydu20

J. S. Coleman, Racjonalna rekonstrukcja społeczeństwa, „Studia socjologiczne” 1993, nr 1, s. 7-28.
21
Por. Z. Kobylińska. Historia ideałów i celów wychowania. Instytut Kultury Chrześcijańskiej im. Jana Pawła II. Olsztyn 1994, ss.42.
22
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, s. 367.
23
Tamże, s. 368
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jących się na poświęcenie karierze zawodowej. Owe tendencje są
sygnałem na zatracanie wartości wspólnoty i grupowej solidarności.
We współczesnych rodzinach słabnie familocentryzm i domowe
struktury oparte na pokrewieństwie. Rośnie natomiast znaczenie
indywidualizmu24, samodoskonalenia, zaznacza się coraz szerszy
egoizm. Zauważa się brak dbałości o ciągłość rodziny. Egoistyczne
interesy ludzi ograniczają współczesną rodzinę w sensie demograficznym i duchowym. Te zmiany nie omijają również Polski, a w
tym przypadku nie bez znaczenia pozostaje nieudolność prorodzinnej
polityki państwa, w której brakuje spójności i ciągłości programów,
występuje niedostatek działań i nieracjonalna alokacja wydatków
publicznych związanych z rodziną25.
Tabela 1. Wskaźnik dzietności w wybranych krajach UE w latach 1990 - 2009.

lata
1990
kraj
Polska
2.6
Czechy
1.90
Włochy
1.33
Portugalia 1.56
Źródło: Eurostat

2000
2003
2009
Wskaźnik dzietności
1.35
1.22
1.40
1.14
1.18
1.49
1.26
1.29
1.42
1.55
1.44
1.32

Wykres 1. Wskaźnik dzietności w Polsce w latach 1990 – 2009.

24

J. Ostrouch-Kamińska, Rodzina partnerska jako relacja współzależnych
podmiotów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011, s. 33-35.
25
G. Firlit-Fesnak, Polityka rodzinna w Polsce – problemy do rozwiązania,
referat wygłoszony 06.04.2011. na konferencji w Warszawie: Współczesna
polityka społeczna – zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP
w Warszawie w ramach projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”.
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Źródło: Eurostat
Kolejny czynnik osłabiający kondycję współczesnej rodziny dotyczy samych małżeństw, a dokładniej malejącej trwałości małżeństwa.
Tabela 2. Wskaźnik małżeństw w 27 krajach UE w latach 1970 – 2009 z
wyszczególnieniem Polski.

lata

1970
1980
1990
2000
2009
Wskaźnik małżeństw (małżeństwa na 1000 mieszkańców)
6.8
6.3
5.2
4.9
UE – 7.9
27
8.6
6.7
5.5
6.6
Polska 8.6
Źródło: Eurostat
Wykres 2. Wskaźnik rozwodów w 27 krajach UE w latach 1970 – 2009 w
wyszczególnieniem Polski (rozwody na 1000 mieszkańców)
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Wykres 3. Urodzenia dzieci poza małżeństwem w 27 krajach UE w latach
1970 – 2009 z wyszczególnieniem Polski (procent wszystkich urodzeń)
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Źródło: Eurostat

Gwałtownie wzrasta liczba rozwodów. Obok śmierci jednego
ze współmałżonków, rozwód jest dziś głównym powodem rozpadu
małżeństw. Widoczna jest zdecydowana deprecjacja instytucji małżeństwa, współcześnie mamy do czynienia z masową wręcz falą
„wolnych związków”. Takie masowe zmiany stylów życia zmniejszają uznanie ludzi, a szczególnie młodzieży, do trwałego, wiernego
małżeństwa. Liczba rozwodów w krajach Unii Europejskiej wciąż
drastycznie rośnie w 2001 roku w 27 krajach Unii odnotowano
896 136 rozwodów, a już w roku 2008 ponad milion (1 014 201). W
Polsce również liczba rozwodów w ostatnich latach wzrosła prawie o
połowę, w roku 2001 liczba rozwodów wynosiła w Polsce 45 308, a
w roku 2010 już 61 300. Głównym czynnikiem prowadzącym do
liczby rozwodów są rosnące wykształcenie kobiet oraz coraz częstsze podejmowanie przez nie pracy zawodowej26. Małżeństwo przestało być uznawane za społeczną normę. Postępująca deinstytucjonalizacja małżeństwa oznacza, że obecnie nie jest ono czymś obligatoryjnym, nie jest już traktowane jako naturalny etap w cyklu życia
człowieka, lecz jako jedna z opcji, którą niekoniecznie trzeba wybie-

26

T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, op.
cyt, s. 372.
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rać27. Radykalnie zmieniły się postawy ludzi i podejście do małżeństwa, rodziny, wychowania dzieci czy rozwodów. Społeczne przyzwolenie na rozwiązywanie małżeństw i mnożenie zbyt błahych
powodów typu „niezgodność charakterów” do zerwania związku
powoduje „lekkie” podejście do poważnej kwestii. Ponadto moda na
rozwód lansowana przez świat mediów spowodowała przekonanie
wśród młodych ludzi, że rozwód to nic strasznego. Dane statystyczne
dotyczące rozwodów na całym świecie są rzeczywiście powodem do
dyskusji na temat tego, czy małżonkowie nie podchodzą do kwestii
rozpadu małżeństwa zbyt lekko i pochopnie. Radykalny liberalizm
osłabia moralno-etyczną strukturę małżeństwa. Wartości małżeńskie
ukształtowane przez wieki na etosie religii chrześcijańskiej i tradycji
kulturowej, dziś gwałtownie tracą na znaczeniu. Koncentracja na
własnych interesach, zbytnia, nieograniczona wolność i autonomia
jednostek powoduje brak poczucia odpowiedzialności i zachowania
wierności wobec drugiego człowieka. W związku z tym, zamiast
stabilności rodziny mamy dziś do czynienia z ciągłą jej zmianą, rozproszeniem i różnorodnością. Powstaje moda na „luźne” związki,
pozbawione zobowiązań i zasad.
Innymi czynnikami nakreślającymi niekorzystną sytuację rodziny są trudne warunki ekonomiczne i społeczne, w których przyszło funkcjonować współczesnej rodzinie i które nie sprzyjają budowaniu nowych rodzin. Ze względu na utrudnione wejście na rynek
pracy i ciężką sytuację materialną, młodzi ludzie coraz później
opuszczają domy rodzinne. Takie okoliczności nie sprzyjają również
podjęciu decyzji o zawarciu małżeństwa. Utrudniony dostęp, a niekiedy wręcz niemożliwy, do własnego mieszkania powoduje odkładanie planów wspólnego życia i posiadania potomstwa. Młodzi ludzie koncentrują się na zarabianiu pieniędzy, aby móc przetrwać w
niełatwych dla nich warunkach, a decyzję o posiadaniu dzieci odkładają na później. Takie zjawisko obserwujemy dość często w czasach
dzisiejszych nie tylko w Polsce ale i w Europie czy na innych kontynentach.

27

F. Adamski, Rodzina, Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 157.
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Tabela 3. Średni wiek rozrodczy kobiet w 27 krajach UE w latach 1990 –
2009 z wyszczególnieniem Polski.

lata

2009

UE –

1990
2000
2003
Średni wiek rozrodczy kobiet
:
:
29,3

Pol-

26,2

28,6

29,7

27
27,4

27.9

ska
Źródło: Eurostat
Obok moralnej rewolucji współczesnej rodziny, można wyróżnić demograficzne przemiany rodziny, do których zaliczymy:
− wzrost liczby rodzin niepełnych;
− spadek liczby rodzin z dziećmi;
− spadek liczby rodzin tworzonych na podstawie zawarcia
związku małżeńskiego;
− wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw domowych;
− spadek liczby gospodarstw wielodzietnych;
− opóźnienie opuszczania domu rodzinnego przez dorosłe
dzieci;
− opóźnianie tworzenia związków i rodzenia pierwszego
dziecka;
− spadek płodności;
− deinstytucjonalizacja małżeństwa;
− destabilizacja małżeństwa – rosnące ryzyko rozpadu związku
małżeńskiego;
− wzrost liczby rozwodów28;
− zmniejszenie znaczenia małżeństwa na rzecz swobodniejszych form związków;
− przejście od rodziny skoncentrowanej na dzieciach do rodziny skoncentrowanej na parze dorosłych29.
28

I. E. Kotowska, Współczesne tendencje demograficzne w perspektywie
krajowej i europejskiej, referat wygłoszony 06.04.2011. na konferencji w
Warszawie: Współczesna polityka społeczna – zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie w ramach projektu „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia”.
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Powyższe demograficzne cechy współczesnych rodzin, które
znajdują swoje odzwierciedlenie w liczbach, idą nierozerwalnie w
parze z przemianami wartości małżeńskich i rodzinnych. Trudno
jednoznacznie określić czy moralne zmiany są konsekwencją demograficznych, czy demograficzne moralnych, ale wydaje się, że odpowiedzialność za obydwa rodzaje zmian ponosi nowoczesność i
industrializacja, a obok tego tempo i gwałtowność zmian społecznych i kulturowych. Mamy dziś do czynienia z globalną rewolucją
stylów życia, która obejmuje wszystkie grupy i społeczności ludzkie,
począwszy od rodziny a skończywszy na globalnej wspólnocie ponadnarodowej. Konsekwencje owego stanu rzeczy wydają się być
szczególnie pejoratywne w odniesieniu do sfery wartości ponieważ,
kryzys czy też erozja wartości autotelicznych spowoduje dalekosiężne niekorzystne skutki społeczne. Wśród współczesnych trendów w
świecie wartości rodzinnych, niepokojące są:
− indywidualizm, zbytnia autonomia jednostek;
− egoizm, koncentracja na własnych interesach;
− brak poczucia odpowiedzialności rodzinnej i małżeńskiej;
− brak dbałości o ciągłość i niezbywalność rodziny;
− brak rozpatrywania dziecka w kategorii wartości, lecz w kategorii obowiązku;
− rozluźnianie rodzinnych więzi;
− słabnące znaczenie wartości chrześcijańskich;
− destabilizacja społeczna rodziny;
− nowe wzory życia rodzinno-małżeńskiego;
− brak integracji;
− nowy porządek sentymentalny30.
Powyższe cechy zdają się być szczególnie niebezpieczne gdy
pomyślimy o ich konsekwencjach. Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem socjalizacyjnym, ma największe zdolności
przekazywania wartości i norm moralnych. Co dobrego przekazywać
będzie rodzina, gdy erozja moralna i demograficzna będzie się
29

T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, op.
cyt, s. 393.
30
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, op.
cyt, s. 403-405.
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utrzymywać? Jakie wzorce otrzyma od rodziny młode pokolenie,
gdy rodzina zatraci najważniejsze wartości? Odpowiedź jest zatrważająca: zepsuta moralnie rodzina równa się zepsute moralnie społeczeństwo. Brak zastępowalności pokoleń i kryzys ekonomiczny to z
kolei tylko niektóre z konsekwencji demograficznych przemian rodziny. Dlatego odbudowa potencjału i autorytetu rodziny, wspieranie
rodzin tradycyjnych, podkreślanie ich wartości i powrót do kultu
życia rodzinnego powinny stać się priorytetem dyskusji publicznej
oraz działalności prorodzinnej polityki społecznej. Mimo iż przemiany rodziny wydają się być nieuniknione, gdyż podyktowane nowoczesnością, nie muszą oznaczać jej kryzysu. Kulturowa moda na
rodzinę nigdy nie przeminie, należy jedynie doceniać jej wartości i
otoczyć ją odpowiednim wsparciem.
4. Podsumowanie
Rodzina jest fundamentem dobrego społeczeństwa i jego sukcesu ekonomicznego. Stanowi największą społeczną wartość i dobro
wspólne. Tak rozumiana rodzina powinna być stawiana w centrum
każdego planu politycznego i społecznego. Zahamowanie procesu
upowszechniania wartości niesprzyjających rodzinie oraz podjęcie
działań na rzecz integracji małżeństwa i rodziny słusznie powinny
leżeć w interesie każdego członka społeczeństwa i dobrego obywatela. Należy wracać do rodziny, gdyż jest ona nośnikiem najważniejszych w życiu każdego człowieka wartości, takich jak: miłość, bezinteresowność, solidarność, sprawiedliwość, dobro, wspólnota, zaufanie, nadzieja. Tylko odbudowa etosu silnej rodziny gwarantuje kulturowy sukces rodziny nuklearnej, a ten z kolei sukces społeczny i
gospodarczy.
Reasumując należy jasno powiedzieć, że ludzka rodzina jest
podstawową komórką społeczną stworzoną w celu zapewnienia
opieki nad potomstwem, co jest gwarancją przetrwania gatunku. Pod
tym względem jest podobna do innych „rodzin" w królestwie zwierząt, choć różnica polega na tym, ze rodzina ludzka posiada takie
aspekt emocjonalny, kulturowy i ekonomiczny. Zawsze odgrywała i
zapewne odgrywać będzie znaczącą rolę w życiu społecznym i każdego człowieka. Jest to komórka bez której nie można sobie wyobrazić przyszłości istnienia.
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Streszczenie
Artykuł podkreśla społeczne i indywidualne znaczenie rodziny. Traktuje o rodzinie jako o wartości naczelnej. Opracowanie porusza niezmiernie ważną kwestię zmienności współczesnych wartości rodzinnych i małżeńskich, dyktowanych nowoczesnością. Głębokie zmiany społeczne na początku XXI wieku dotyczą niemalże
wszystkich sfer społecznego życia. Faza zmian nie omija współczesnej
rodziny. Przemiany jakie dotyczą rodziny i małżeństwa widoczne są w
aspekcie demograficznym, ale przede wszystkim w sferze wartości,
wzorów życia, norm oraz postaw ludzi wobec życia rodzinnomałżeńskiego. Artykuł analizując owe zmiany koncentruje się na konsekwencjach tzw. kryzysu wartości rodzinnych i małżeńskich.
Summary
The article emphasis social and individual significance of a
family. It describe family as a general value. Paper bring up an extremely important issue like changeability of a present-day family
and marriage values. The changes are result of a modernity. Deep
social changes in the early twenty-first century relates almost all
spheres of social life. The stage of changes is touching the modern
family also. Changes that relate to family and marriage are seen in
terms of demography, but especially in the sphere of values, patterns
of life, norms and attitudes of people towards family and marital life.
Article analyzing these changes focuses on the consequences of socalled crisis of family and marriage values.
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TRANSFORMÁCIA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA NA
SLOVENSKU ZA POSLEDNÝCH TRIDSAŤ ROKOV
Úvod
Vznik organizovaného vzdelávania učiteľov primárnych škôl
siaha až do obdobia tereziánskych reforiem. Táto príprava prešla rozsiahlymi zmenami. Svoju pozornosť upriamime na reformné zmeny v
príprave učiteľov za posledných 35 rokov a budeme ich porovnávať s
reformami v edukačnom systéme na Slovensku. Prostredníctvom nášho
príspevku chceme poukázať na to, že mnohokrát reformy prebiehali na
politickú objednávku, či už na národnej alebo aj celoeurópskej úrovni.
Častokrát ide o nekoncepčné zmeny, preto uvádzame aj reakcie učiteľov
a odbornej a učiteľskej verejnosti s dôsledkami pre edukačnú prax na
školách. Z toho dôvodu sa transformačným zmenám v poslednej dobe
venuje stále väčšia pozornosť (Spilková a kol., 2004, Pavlov, 2010,
Kosová a Porubský, 2011 a iní).
1. Transformácia edukačného systému na Slovensku
Edukačný systém na Slovensku v oblasti primárneho vzdelávania za posledných 35 rokov sme rozdelili do viacerých etáp. Za
východiskovú etapu sme považovali reformu z roku 1976, ktorá najvýraznejšie zasiahla do primárneho stupňa vzdelávania, nakoľko
päťročný vzdelávací stupeň bol zredukovaný na štvorročný. Argumentovalo sa zlepšením životných podmienok vtedy v socialistickom
Československu rýchlejším intelektuálnym vývinom detí a celkovou
akceleráciou vývinu (Pavlovič, 1975). Táto mylná ideologická téza
vyústila do neprimeranej náročnosti učiva a k prehusteniu obsahu
vzdelávania, čo sa prejavilo vysokou mierou neúspešnosti žiakov,
formalizmom vo výučbe a nízkou motiváciou k učeniu. Ukazuje sa,
že akákoľvek reforma sa niekedy urobí veľmi jednoducho „škrtom
pera“, ale návrat k pôvodnému stavu trvá celé roky. Máme rok 2012
a primárny stupeň na Slovensku je ešte stále štvorročný, hoci sa na
túto anomáliu už roky poukazuje.
Druhá etapa v primárnom vzdelávaní nastala hneď po „nežnej
revolúcii“. Túto etapu nazývame deidologizačnou. Z obsahu vzde45

lávania boli odstránené politicko-ideologiské témy a prejavila sa
snaha o vypracovanie rozvojových perspektív. Zväčša išlo o idealizovanie perspektív, ktoré nezodpovedali spoločenským, a hlavne
ekonomickým podmienkam rozvoja spoločnosti. Za významný prínos v tomto období môžeme považovať projekt Konštantín, ktorý
mal naštartovať transformačný proces vzdelávania, žiaľ nestalo sa
tak. Nebola politická vôľa. Učitelia na školách návrh na zmenu prijímali vysoko pozitívne. Vznikali viaceré inovatívne hnutia učiteľov.
Jedno z najvýznamnejších hnutí „Združenie Orava“ pretrvalo až
dodnes. Už roky vydáva časopis NOTES, ktorý si kladie za cieľ podporovať inovácie vo vzdelávaní.
Tretia etapa (približne v rokoch 1995-1997) je etapou organizačných zmien. Aj keď je to etapa ešte silnej centralizácie, prináša
primárnemu stupňu jasne vymedzené ciele vzdelávania so značnou
redukciou vzdelávacieho obsahu. Rok 1997 bol významný predovšetkým pre vyšší stupeň vzdelávania (zmena zo štvorročného na
päťročný stupeň). Žiaľ, táto zmena sa primárneho stupňa vôbec nedotkla. Táto etapa prebiehala za výrazných politických zmien (ekonomická reštrukturalizácia, divoká privatizácia, rast nezamestnanosti...), čo sa prejavilo aj vo vzdelávaní. Demotivovaní boli predovšetkým učitelia na primárnom stupni vzdelávania, pretože sa neuskutočnili žiadne zásadné inovačné zmeny. Učitelia novátori naďalej spolupracovali s viacerými zahraničnými nadáciami na podporu inovatívnych zmien vo vzdelávaní.
Štvrtá etapa je etapou nového milénia (2001-2008). Je aj etapou nových impulzov. Tie prichádzajú zvnútra (v roku 2002 parlament schválil nový národný program – MILÉNIUM), ale aj zvonku
(vstup Slovenska do OECD – 2000; do Európskej únie – 2004). Program Milenium vyvolal širokú diskusiu a pred schválením bol pripomienkovaný jednotlivcami i skupinami laikov, učiteľov a širokej
odbornej verejnosti. Vstup do OECD a EU sa prejavil úsilím o europeizáciu. Vzdelávanie u nás bolo ovplyvnené celoeuropskou snahou
v oblasti vzdelávania (rozvoj hodnotiaceho myslenia, rozvoj kľúčových kompetencií...).
Piata etapa v oblasti primárneho vzdelávania začína kurikulárnou reformou (2008), kedy bol prijatý aj nový školský zákon.
Reforma vznikla ako dôsledok na nelichotivé výsledky Slovenska v
medzinárodnom meraní PISA a TIMSS). Nový školský zákon vyt46

vára podmienky pre vznik dvojúrovňového kurikula (štátne a školské
kurikulum). Štátne kurikulum je nástrojom vzdelávacej politiky štátu.
Ide o spoločný rámec záväzný pre všetky školy a pre všetkých žiakov.
Druhú rovinu kurikula predstavuje školské kurikulum. Je to prostriedok
na vnútornú premenu školy s dôrazom na jej integračnú a metodologicko–koordinačnú funkciu v učení sa dieťaťa v jeho životnej etape ako
významnej súčasti celoživotného vzdelávania. Školské kurikulum vytvárajú samotné školy s dôrazom na miestne podmienky a potreby podporujúce individuálnu voľbu žiakov.
Položme si otázku: „Ako sa učitelia vyrovnali s prijatím role
tvorcu obsahu vzdelávania?“ Vypracovanie školského vzdelávacieho
programu je náročnou koncepčnou činnosťou osobitne pre učiteľov.
Ako vyplynulo z čiastkového skúmania postojov učiteľov a diskusií
na webových stránkach a portáloch k reforme, učitelia nemajú príliš
záujem angažovať sa na vytvorenie „pedagogického diela”, ktorým
školský program je. Je pre nich výhodnejšie, ak dostanú hotový
predpis, ako úkon vykonať. Možno predpokladať, že profesiu učiteľa
charakterizuje určitá potreba závislosti a podriadenosti a spôsob
práce len s obmedzenou mierou autonómie. Učitelia zotrvávajú radšej na usmerneniach zhora, na prácu v línii stereotypov. Sú však príklady kvalitných škôl inovatívnych učiteľov, ktorí rýchle pochopili
podstatu zmien a pracujú na nových podnetoch a dokazujú, že sa dá
urobiť lepšia škola. Je to zápas medzi tradíciou, ochotou meniť svoju
prácu.
Základnou zmenou, ktorú prináša reforma v roku 2008 na
primárnom stupni vzdelávania je nový postoj k žiakovi, jeho svojbytnosti s právom vlastného videnia sveta. Dôraz sa kladie na partnerský prístup k žiakovi založený na empatii, úcte, rešpektu, tolerancii a porozumení. Z hľadiska poznávacieho procesu je akcentovaný
princíp problemovosti s dôrazom na objavovanie a konštruovanie
poznatkov na základe vlastných činností a skúseností v interakcii s
učiteľom a spolužiakmi. Výrazným rysom metód aforiem práce je
ich individualita a variabilita. Pravom si kladieme otázky: „Ako tieto
zmeny ovplyvnili prípravu učiteľov?“ „Aké kompetencie sa vyžadujú od učiteľa?“ „Je učiteľ dostatočne pripravený pre vzdelávanie
na primárnom stupni?“ „Ako ho pripraviť na neustále turbulencie?“
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2. Príprava učiteľov primárneho vzdelávania vtransformačnom procese
V príprave učiteľov primárneho stupňa vzdelávania môžeme
identifikovať tiež niekoľko etáp. Za významný medzník v príprave
učiteľov primárneho stupňa možno považovať samostatný odbor
vysokoškolského štúdia, ktorý vznikol na pedagogických fakultách v
školskom roku 1970/1971 vtedy označovaný ako učiteľstvo pre 1.-5.
ročník ZDŠ. Tým sa eliminovali stavovské rozdiely medzi učiteľmi
nižšieho a vyššieho stupňa základnej školy, a to tak na inštitucionálnej, ako aj na obsahovej úrovni. Pre primárny stupeň ale aj naďalej ostala príprava učiteľov, ktorá sa vyznačuje svojou multidisciplináritou. To významne prispelo k rozvoju výstupných aktivít
učiteľov a študentov učiteľstva. Metodológia v predchádzajúcich
obdobiach nebola bežnou súčasťou učiteľskej prípravy. Predmetom
výskumu sa stala aj samotná príprava učiteľov. Tieto výskumné zistenia pomáhajú meniť stratégie vzdelávania.
Ďalším významným medzníkom v príprave učiteľov bol revolučný rok 1989. Študijné programy boli revidované a zbavené nánosov komunistickej výchovy. Predovšetkým pedagogické disciplíny
prešli istou očistou. Ozývali sa hlasy, že práve pedagogické vedy sú
nositeľom ideológie a dochádzalo aj k rušeniu niektorých pedagogických predmetov. Pedagogické disciplíny bolo potrebné odideologizovať a postaviť ich na nových základoch.
Tretím významným medzníkom v príprave učiteľov primárneho vzdelávania bolo obdobie 1992 – 1995. Môžeme ho nazvať obdobím konštituovania katedier pre primárny (aj preprimárny) stupeň.
Dovtedy tento študijný odbor bol len okrajový pri katedrách pedagogiky. So vznikom novej katedry súvisela potreba novej koncepcie štúdia.
Bolo naliehavé rozvíjať teóriu predškolskej a elementárnej školskej
výchovy vlastnými výskumnými projektmi a prevziať zodpovednosť za
vypracovanie profilu absolventa, koncipovať študijné programy a skvalitňovať pedagogickú a odbornú spôsobilosť jej absolventov. Mimoriadny význam pre rozvoj študijného odboru mala akreditácia doktorandského štúdia a priznanie práv habilitácie a inaugurácie v odbore. Bol to
nový začiatok pre rozsiahly výskum tohto stupňa štúdia.
Ďalším významným medzníkom bol rok 2002, kedy sa výrazne prejavovala europeizácia vysokoškolského štúdia. Jedným z
prvých krokov bolo zavedenie kreditového systému štúdia a konš48

tituovanie základu pre povinné predmety. Povinne voliteľné predmety
a nepovinné predmety umožnili študentom hľadať svoju vlastnú profiláciu.
Jedným z posledných medzníkov v príprave učiteľov pre primárny stupeň bol školský rok 2004/2005, kedy sa predĺžilo toto
štúdium zo štyroch na päť rokov, avšak jeho príprava bola rozdelená
do dvoch stupňov: bakalársky stupeň s profiláciou učiteľstva materskej školy a vychovávateľstva pre školské kluby (kde doposiaľ dominovala vzdelávacia cesta na úrovni stredoškolského štúdia) a magisterský pre učiteľstvo primárneho vzdelávania, ale aj druhostupňový
program predškolskej pedagogiky. Táto koncepsia študijného odboru
súvisí s viacerými pozitívnymi dôsledkami. Jedným z nich je presun
prípravy učiteliek materských škôl (a vychovávateľov pre školské
kluby) zo stredoškolskej úrovne na vysokoškolskú. Druhým dôvodom je ten, že učiteľská spôsobilosť pre primárny stupeň ZŠ sa viaže
až na druhý stupeň štúdia. Jeho absolvent má podstatne širší kvalifikačný potenciál, ako dovtedajší absolvent pre 1. stupeň ZŠ, čo ho
určite zvýhodňuje nielen v projektovaní vlastnej profesijnej kariéry,
ale aj na trhu práce.
Vzhľadom na potreby vzdelávacej politiky to vyzerá tak, že
ani táto posledná zmena nie je konečná. Ostáva nezodpovedaná požiadavka štátnej politiky vytvoriť profil absolventa primárneho stupňa tak,
aby bol plnohodnotným učiteľom pre všetky vyučovacie predmety na
primárnom stupni vrátane nových vyučovacích predmetov. Zástupcovia
univerzít tvrdia, že príprava absolventa primárneho vzdelávania nemá
kopírovať vyučovacie predmety v základnej škole. Jedná sa o novokoncipované predmety ako je informatická výchova a cudzí jazyk. Zástancovia univerzít tvrdia, že táto príprava má byť súčasťou celoživotného
vzdelávania. Problém je doposiaľ nevyriešený a fakulty pripravujú
svojich absolventov minimálne bez jazykových kompetencií (pozn. bez
schopnosti absolventa vyučovať anglický jazyk).
3. Študent učiteľstva primárneho stupňa uprostred
reformných zmien
Ak porovnávame jednotlivé etapy edukačného systému s prípravou učiteľov primárneho stupňa, tak zistíme, že tieto dve etapy
prebiehajú nezávisle na sebe. Riadia sa inými pokynmi štátnej politiky. Právom si kladieme otázku: „Ktoré okolnosti ovplyvňujú situáciu
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študenta uprostred reformných zmien?“ Študenta učiteľstva odboru
predškolská a elementárna pedagogika sa reforma dotýka tak na
bakalárskom, ako aj na magisterskom stupni, pretože v obidvoch
študijných programoch ide o teoretickú i praktickú prípravu učiteľa.
Otázkou je, ako sa tento priestor na fakultách reálne využíva.
Dôležitá je aj úroveň cvičnej školy, kde študent pedagogickú prax
realizuje. Ako vieme, tvorba školského vzdelávacieho programu je
dielom všetkých učiteľov a spravidla prebieha v čase prázdnin.
Nevieme, či je na Slovensku pedagogická fakulta, ktorá organizuje
prax študentov zameranú na tvorbu školského kurikula.
Ďalší nedostatok v príprave učiteľov primárneho stupňa sa prejavuje v tom, že za základ didaktickej prípravy sa považuje akademické ponímanie všeobecnej didaktiky a nie psychodidaktika, ktorá
smeruje k analýze procesu učenia sa žiaka. V psychodidaktike ide o
hĺbšie štúdium žiakovej osobnosti z hľadiska vývojových zmien a
individuálnych osobitosti (talentovaný žiak, problémový žiak, žiak
vyžadujúci osobitnú starostlivosť...). Študent sa má učiť diagnostikovať osobnosť žiaka, jeho záujmy, motivačnú a emocionálnu štruktúru, prosociálne správanie, klímu triedy a pod.
Rovnako pedagogická prax je vnímaná ako „kopirovanie“
vzorov a postupov podľa schémy. Málo priestoru sa ponecháva študentovej inovácii a jeho pripravenosti na vytváranie a využívanie
nepredvídaných situácií. Ukazuje sa potreba zmeny prípravy učiteľov primárneho stupňa, a to nielen v štruktúre štúdia, obsahu vzdelávania, ale aj v procedurálnej dimenzii. Za nevyhnutnú podmienku
považujeme rešpektovanie individuality študenta a čas jeho individuálneho dozrievania s voľbou predĺžiť štúdium o 1-2 semestre s
možnosťou väčšej voľby výberu povinne voliteľných a voliteľných
predmetov. Uniformita je v tomto prípade na úkor kvality. Veď nie
všetci všetko zvládajú v rovnakom tempe.
Za najzávažnejší problém v príprave učiteľov považujeme ich
malú flexibilitu. V čase prípravy na budúce povolanie deklarujú, že
sú za inovácie a budú ich horlivými propagátormi, ale po odchode do
praxe na tento prísľub zabúdajú a väčšina z nich upadá do stereotypu
školy. Stáva sa, že učiteľ, ktorý zakotvil v zabehanej škole, podriaďuje sa jej pravidlám a má v prevažnej miere odpor k akejkoľvek
zmene, osobitne, ak prichádza zhora.
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Učiteľa primárneho stupňa chápeme ako experta, ktorý uľahčuje procesy učenia sa žiaka, vytvára podnetné prostredie pre
rozvoj, organizuje situácie, v ktorých sa žiak učí optimálnym
spôsobom (Berliner, 2001). Primárnym cieľom vysokých škôl je
pripraviť kvalitných učiteľov pre pedagogickú prax. Ako sa nám v
tomto smere darí, vidíme podľa toho, ako nás základné školy hodnotia, ale aj ako nás hodnotia samotní absolventi. Problém vidíme v
tom, že v dôsledku dynamického rozširovania možností štúdia na
vysokých školách, ktoré sú fakticky všetky univerzitného typu, sa
odčerpáva zdroj uchádzačov s adekvátnym intelektovým a osobnostným potenciálom. Tiež závažným problémom je, že ani naši absolventi nemajú záujem pôsobiť vo sfére, pre ktorú majú vzdelanie.
Dôvodom je nízky sociálny status učiteľa.
Záver
Záverom treba zdôrazniť, že koncept primárneho vzdelávania
určuje aj kompetencie učiteľa. Premeny v učiteľskej profesii by mali
súvisieť s transformáciou vzdelávania. Základným východiskom pre
aktuálnu koncepciu vzdelávania sa stáva tzv. široké ponímanie profesionality učiteľa s dôrazom na socializačné procesy a schopnosť
ovplyvňovať celkovú kultiváciu osobnosti žiaka. Výrazne rastie šírka
záberu jeho pôsobenia a zodpovednosť za žiaka. Ukazuje sa potreba
posilniť pedagogické a psychodidaktické kompetencie. Profil absolventa primárneho stupňa je potrebné neustále aktualizovať, a to
nielen počas učiteľskej prípravy, ale aj po ukončení štúdia. Celoživotného vzdelávania učiteľov sa dotýka Zákon o pedagogických zamestnancoch (2009), ktorý dáva učiteľom perspektívu kariérneho i
finančného postupu. Zásadnú zmenu vidíme v poňatí metód a foriem
kontinuálneho vzdelávania, ktoré by malo stimulovať učiteľov k
sebareflexii, uvedomeniu si vlastnej stratégie vyučovania, regulácii
individuálneho poňatia výučby, vzájomnej výmene skúseností a ich
systemizácii.
Abstract: In den letzten 35 Jahren gab es in der Slowakei signifikante Änderungen in der Lehrerausbildung für die Primarstufe.
Die Autorinnen verteilten diese Änderungen in mehrere Etappen. Sie
versuchten, Änderungen in einzelnen Phasen der Lehrerausbildung
kontextuell kritisch zu analysieren. Auf Grund ihrer eigenen For51

schung und auf Grund weiterer partieller Untersuchungen schlagen
ein Modell vor, das in größerem Maße die Ergebnisse der pädagogischen Forschung respektieren würde und mehr mit den Praxisbedürfnissen korrespondieren würde.
Kľúčové slová: primárne vzdelávanie, príprava učiteľov, reforma
vzdelávania, kritická analýza zmeny vzdelávania, etapy vzdelávania,
perspektívy vzdelávania učiteľov
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THE VALUE OF HUMANIZING WORK
1. People as subjects of work
The ambiguity of the notion of work, coupled with the different ways of defining it, depends not only on the type of work undertaken, but also on the concept of the person, as accepted by the interlocuter. The notion of work can be used in different ways. In its narrowest sense, it can be reduced to gainful employment or business; in
its broadest sense, it encompasses all manifestations of human activity, in all its aspects of activity of a human material and spiritual nature. John Paul II emphasises, first and foremost, work as activity
and deed: “Work means any activity that can and must be recognized
as work, in the midst of all the many activities of which man is capable and to which he is predisposed by his very nature, by virtue of
humanity itself”1.
Czesław Strzeszewski gives the following definition of work:
“Work is the free but naturally essential human activity, arising from
a feeling of duty, combined with toil and joy, aimed at creating socially beneficial spiritual and material values”2.
However, another author, Joseph Hoffner, defines work in the
following way: “Work consists of conscious and serious activity,
directed towards the object of the spiritual and physical capabilities
of people, undertaken with the aim of effecting values beneficial to
the self-realization of human society and, ultimately, to the glory of
God”3. Only a rational being is capable of work, since it has to be
sensible activity. Senseless and destructive activity, degrading
people, human intercourse or nature, is not work, either in the economic or social sense or in the philosophical and moral one.

1

John Paul II, Laborem exercens, Introduction/Preface.
Cz. Strzeszewski, Definicja pracy ludzkiej (The Definition of Human
Work), Zeszyty Naukowe KUL (1958), 1, p. 52.
3
J. Hoffner, Chrześcijańska nauka społeczna (Christian Social Scence/Teachings), Kraków 1993, p. 141.
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Józef Majka differentiates three aspects of human work: technical and economic, psychological and moral, and socio-cultural.
A) From a technical and economic standpoint, work is a transformation of nature, from the point of view of its rational use
by people or, in other words, the production of new uses
aimed at improving people;
B) From a moral and psychological viewpoint, work is a collection of human endeavour pursuing excellence. In this meaning, work is effort aimed at improving psychological and
physical fitness, as well as gaining new intellectual and esthetic values and moral development, that means striving to
be more fully open to good;
C) From a socio-cultural viewpoint, work is the creation of new
cultural values and the improvement of interpersonal intercourse and interaction with others in the creation of good.
Work is the endeavour of human beings and everyone has to
undertake his or her own work personally, directly involving all his
or her powers and abilities.
It is not possible to describe every kind of work. We have to
limit ourselves to the basic ones, taking into consideration the structure of human beings. According to the decisions of the Second Vatican Council, the following are listed:
1. Economic work “to support oneself and those closest to one”
2. Social work, activity aimed at creating, shaping and developing social conditions
3. Cultural work, all human action which strives to ‘humanize’
life, easing it, making it happier, fuller, closer to truth, goodness and beauty
4. Religious work, work in a wider sense, such as the work of
God, the work of Christ, redemptive, apostolic and church
work4.
According to another classification of types of work, work can
be divided into manual and intellectual labour. The whole person is
involved in every kind of work. A certain input of thought is required, as is the involvement of human physical fitness. With the
4

Cz. Bartnik, Teologia pracy ludzkiej (The Theology of Human Work),
Warsaw 1977, p. 19.
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progress of technology, the differences between manual and intellectual labour are becoming increasingly blurred.
Work is inextricably linked with people. Treating it as a commodity leads to the objectification of people. The social meaning of
work is not limited to it being the source of wealth, but it also strengthens social bonds. “Work unites people in the service of the nation,
in a common effort aimed at self-realization and aimed at the realization of everyone in the glory of the Creator and the Saviour” 5. Cultural intercourse and interaction between people is created by working. It becomes important to differentiate the cultural meaning of
work in the sense of producing works, which become a permanent
cultural achievement.
These considerations lead to the conclusion that work is a phenomenon of many aspects, which is why it is extremely difficult to define.
When analysing, directly and indirectly, the Bible’s statements on work,
it can be said that, according to the Bible, work makes up a basic and
fundamental element of human life on Earth. The Bible’s statements on
the subject of work possess a key, fundamental meaning, when it comes
to the happy and meaningful life of people in the world. The Bible assumes that whilst “a bird is born to fly, a person is born to work”6. Work
is organically linked with people. The Church is also of this opinion,
states the Holy Father, John Paul II.
John Paul II devoted a great deal of thought to the issue of human work. He strives to direct all religious and social issues to a
moral plane, in particular with reference to the problem of human
work. He touches on this problem in almost all his addresses. He
touches upon this issue most widely and in most detail in his encyclical Laborem exercens, as well as in his speech to the International
Labour Organisation on 15 June 1982. During this speech the Holy
Father expressed the following: “I wish to pay tribute to human
work, regardless of its nature or where it is undertaken; a tribute to
every kind of work, and to every man and woman undertaking it, not
differentiating between its specific features: whether it is manual or
intellectual labour; nor differentiating between its particular features,
so whether it is creative or imitative work; whether it is theoretical
5
6

Pius XII, Christmas message of 1942, 22.
Hi 5:7
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research which forms the basis for the work of others or whether the
work consists of organising conditions and structures of employment
or, finally, whether the work is managerial or the work of labourers
undertaking tasks essential to the completion of a set schedule. In all
its forms, work deserves particular respect, since it is a human undertaking and since there is a living subject behind each labour: a human
being. Hence, work gets its value and dignity”7.
In these words the Pope most clearly expressed his attitude towards the value of work as a personal undertaking. In the papal documents from Pius XII to Paul VI, one quite frequently comes across
statements on the subject of the personal nature of work. However, in
none of these documents has this quality been so strongly stressed as
in those by John Paul II.
In the encyclical Laborem exercens, John Paul II wrote that
human work has not only an economic value, but that it constitutes
“a basic dimension of human existence: man's life is built up every
day from work, from work it derives its specific dignity, but at the
same time work contains the unceasing measure of human toil and
suffering”8. “Work, in the normal course of events, fills human life
and strongly affects its value and meaning” 9. Work is even an essential human quality, differentiating people from other creatures
“whose activity connected to supporting life cannot be called
work”10. In the Pope’s opinion, people fulfil their calling as individuals and as members of a community through work. In this way nature
is transformed, using it not only to satisfy one’s own needs, but also
to realize oneself and, to a certain extent, to become more human.
According to the encyclical Laborem exercens, a significant
element of human work is its communal element. John Paul II wrote:
“ What is characteristic of work is that, first and foremost, it unites
people, and, therein lies its social power: the power to build a community”11. In order to understand what the communal dimension of
7

John Paul II, Speech to the International Labour Organisation in Geneva
on 15 June 1982, in: “Tygodnik Powszechny” 1982, no. 26, p. 1.
8
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9
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Ibid., no. 20.
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human work is, one needs to refer to the key statement in the encyclical, that the subject of work, and therefore its basic value, are
people. That is why man should subdue Earth and dominate it, since
he is a person, or “in other words, a subjective being capable of acting in a planned and rational way, capable of deciding for himself,
leading to self-realization”12.
As a person, being the subject of work, one can undertake various actions, forming part of the process of work, and all of these
actions, regardless of their nature “must serve to realize man’s humanity, and to fulfil the calling to be a person that is his by reason of
his very humanity”13. One should seek the source of dignity and the
value of human work not simply in the type of undertaken actions,
that is to say in its objective dimension, but in its subjective one,
meaning that “the primary basis of the value of work is man himself,
who is its subject”14.
With this statement the Pope links the ethical aspect of human
work “however true it may be that man is destined and born to work,
above all, work is for man, and not man for work” 15. It is only
through work that human existence gains a real sense and dimension,
since through work humanity is realized. In the objective dimension
of work there are far-reaching differences. However, in the objective
dimension of work an unchanging and basic value is always man
himself.
In John Paul II’s opinion, work also, or maybe above all, has a
religious nature and a religious value. Human beings have been
created in the image and likeness of God. They are born, so that
through work, they are the continuators of the works of creation. By
working, humankind remains in touch with God, thanks to its preternatural genesis, and, furthermore, since through work people realize
themselves and, in this way, in accordance with the will of God, they
become masters of things, becoming closer to God. People should
also feel a duty to work, because they have a duty to imitate Christ,
who belongs in the world of work. In communion with Christ, a hu12
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man being displays not only the personal, but, primarily, the spiritual
nature of his or her actions. “Man must work, both because the Creator
has commanded it and because of his own humanity, which requires
work in order to be maintained and developed. Man must work out of
regard for others, especially his own family, but also for the society he
belongs to, the country of which he is a child, and the whole human
family of which he is a member, since he is the heir to the work of
generations and at the same time a sharer in building the future of
those who will come after him in the succession of history”16.
Work has become the main category of the Church’s social
doctrine. The situation of humans as people and as the subject of
work has become the basic criterion of valuing all kinds of social and
economic structures and all kinds of ideological systems and phenomena of civilisation. John Paul II rejects everything which, in his
opinion, is incompatible with the moral and subjective value of work,
and which, at the same time, threatens the dignity of the working
person. With the univeral duty to work, The Pope links basic human
rights, to which people are entitled, as the means of personal selfcreation and self-realization, to the expression of the equality of everyone, as only through work people can gain the dignity and social
status due to them.
In the documents of Leo XIII and Pius XI work is represented,
first and foremost, as a manufacturing factor and production power.
However, that does not mean that these popes treated work as a
commodity, since there is no lack of references in their texts to the
fact that work is a human activity and that it is linked to a person and
his or her family. Nevertheless, we do not come across the expression of work in the personal sense as a deciding factor of a person
him or herself and his or her dignity. Such an understanding of work
is first expressed in the statements of Pius XII.
Pius XI includes the problem of work in the matter of making
use of goods. Citing the pronouncements of the Rerum novarum
encyclical, he emphasised that human work has a personal nature and
it is essential to the maintenance of human life. Work has a personal
nature, since it is undertaken by people and it internalises features of
their personality. The natural right of every person matches the per16
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sonal duty to work, so that through work people can maintain the
right and proper standard of living for themselves and their family.
The duty to work and its corresponding rights derive directly from
nature rather than national laws.
Pius XII stressed the personal nature of human work in his
Christmas radio message of 1942, saying: “Every kind of work has
an inherent dignity and is internally linked with the perfection of the
working person. This noble dignity and privilege of work is not
cheapened by the burden and fatigue which have to be borne in the
spirit of submission and obedience to the will of God, as a result of
original sin. The Church has always emphasised the practical consequences which are derived from the moral dignity of work, and has
given them all the support of her authority. These exigencies include,
besides fair renumeration, sufficient to support the needs of a worker
and his family, the conservation and perfection of the social order” 17.
Thus, in his Christmas message of 1943, directing himself to workers, Pius XII said: “Work is service to God, God’s gift, the strength
and fullness of human life, deserving eternal life” 18. The Pope
stressed the creative nature of human work and its ability to shape
the world in his Christmas message of 1947. He said: “Work –
whether it is farming or employment in industry – does not demean
man, but ennobles him. It does not subdue into bondage, but rather
causes that man dominates his surroundings and dominates those
things manufactured through his labour and governs them” 19.
In the statements of Pius XII we find the opinion that, thanks
to work, man realizes himself, becoming master of the things which
he manufactures. Work, in the doctrine of this pope, is a factor allowing the acquisition of ‘true’ dignity and moral perfection.
The personal nature of human work is stressed in Vatican
Council documents. In the constitution Gaudium et spes, we can read
that “Work, whether it is done independently or as hired labour,
comes from the human person who, as it were, puts a personal mark
on nature and submits it to his or her will”20. In truth, the personal
17
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and human nature of work had already found expression in the papal
documents from Leo XIII to John XXIII, which are quoted here by
the Vatican Council. However, according to this Vatican Council
document, work “surpasses all other elements of economic life, since
these only have the nature of instruments”21. Work, on the other
hand, has a personal nature, being neither a commodity nor an instrument. By the use of the word ‘instrument’ the Vatican Council
primarily means that which, formerly, church documents described
as ‘capital’. Under Leo XIII and Pius XI capital was treated on a
level par with work in the production process, whilst under Pius XII
and John XXIII we notice the predominance of work over capital.
A basic right in the field of work is the right to work, to which
every person is entitled. The right to work needs to be understood
only as the right to gainful employment, and not to work in general,
which nobody can remove. The right to work in the spirit of Catholic
social teachings should be understood as “the moral entitlement to
gain employment”22. The right to work in the social sense should be
understood in a narrower sense as the moral right to the social provision and security of work.
The right to work should not be equated with labour law; the
former signifies a moral entitlement to gain employment; the latter is
a collection of national legislative regulations, governing the terms
and conditions of work.
The term ‘right to work’ is listed not without merit among the
basic rights of human beings; it is also found in article 23, point 1 of
the Universal Declaration of Human Rights, which states that
“Everyone has the right to work, to free choice of employment, to
just and favourable conditions of work and to protection against
unemployment”23.
Certain elements of the right to work can be observed in the
Holy Scripture. The Old Testament contains pointers with regard to
the duty of work, the respect for the dignity of people and just
21
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renumeration for work. The Old Testament imperative to work lies at
the basis of human life; its significance and primary meaning derives
from it.
The Primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszyński stresses
that, even before the fall of man, man was duty-bound to work. He
was to cultivate Paradise. Therefore, work was a human duty from
the first moments of the life of humankind.
After the Holy Scripture, another source of the right to work is
the Didache or the Teachings of the Twelve Apostles.
In the tradition of the Church the right to work is clearly
expressed. It is voiced in the Teachings of the Twelve Apostles,
which insist that a Christian not be unemployed.
Pope John XXIII directly linked the right to work with the duty
to work. Work is the obligation of all, since its aim is not only to
gain the means to support oneself, but also to realize oneself, to gain
control of nature and to shape one’s own personality. Work, like
technology, contributes to increasing not only material assets, but
helps “in the spiritual progress and in achieving eternal happiness.”
Thanks to the work of a person, he or she realizes themselves not
only in the natural but in the preternatural order. In the encyclical
Pacem in terris, Pope John XXII wrote: “It is evident that man has
the inherent right not only to be given appropriate renumerative
work, but to also enjoy the freedom to undertake it. The conditions in
which a man works form a necessary corollary to these rights. They
must not be such as to weaken his physical or moral fibre, or militate
against the proper development of youth. Women must be assured
such conditions of work as are consistent with their needs and responsibilities as wives and mothers”24.
The right to work also has its justification in the right to
freedom, since someone who cannot work cannot fully make use of
his or her freedom. Emphasing freedom at work confirms the
premise that the subject of work, in the true meaning of this word,
can only be man, who, by contrast to animals, is not determined by
his instinct to gain nourishment for himself and his offspring. Man
may or may not work. Nature induces man to work, but does not
force him to do so. Cardinal Wyszyński refers to work as a necessity
24
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of human nature. According to him, work is a human duty. This duty
is borne of the absolute necessities of humankind, as well as of the
meaning of work for the completeness of human beings. Without
work, one cannot maintain life nor reach full personal development.
In the opinion of the Primate, work serves to maintain in us God’s
gift - life, to meet our needs fairly and decently and to improve us.
2. The humanization of work
Concern for the problems of the modern man of work has
induced John Paul II to make relatively frequent statements on the
subject of human work and the world of work. As mentioned earlier,
the most extensive document on the subject of work is the encyclical
Laborem exercens. One of the basic dimensions of this document is
its clear humanization of work, which manifests itself throughout the
encyclical text, although the notion itself of the humanization of
work is not used in the text.
Zygmunt Gałdzicki thinks that “the Encyclical is an attempt to
make a global diagnosis of the conditions of work of people in the
modern world, including the numerous phenomena of the
dehumanization of work and its accompanying technical and socioeconomic conditions. At the same time, it puts forward its own
proposition of, as it were, an outline programme of the humanization
of work, based on the principles of Christian ethics, in particular
Christian personalism. It is a programme of universal qualities,
appropriate to various situations of human work, forming an ethical
basis both to assess the existing state and, in the future, to build a
socio-economic order for the changing world”25.
The conditions of work and the possibilities of adjusting them
to the needs of people constitute this issue, which is appearing in
increasingly different forms in industrialised countries.
Humanization, in the broad understanding of this notion,
encompasses the entirety of issues concerning the process of work
and the technical, economic, organisational, as well as the
psychological and socio-ethical, conditions connected with it, which
25
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have or can have an influence on human personality. Humanization
understood in such a way is found bordering many socio-economic
fields of science and practice.
“At the current stage of the development of civilisation, whose
basis is a large increase in the meaning of science and technology,
human activity expressed at work is increasingly becoming the
impetus for social, economic and cultural progress”26. That is why
the problem of humanization has not only become the subject of a
great deal of research, but has also given the opportunity to put
forward certain theoretical views in many fields of science, as well as
becoming the subject of various concepts in the development of
social thought.
Premises, which describe the optimal conditions in which
people identify themselves with work, are created by a greater
familiarity of the mechanisms which guide people in the process of
work, and of the physical and psychological dangers occuring during
it. The Marxist sociologist, J. Sztumski, calls the humanization of
work “such changes which take into consideration the very complex
needs of the working person”27. He also lays emphasis on the fact
that the humanization of work is expressed by attaining satisfaction
from work. The author points to two trends in the development of the
idea of the humanization of work:
a) the humanistic trend, orientated towards freeing people from
the negative results of work, defending themselves from
degradation
b) the pragmatic trend, orientated towards the improvement of
the technical and social conditions of work, but serving to
increase its productivity28.
At the same time Sztumski describes two concepts of humanization in respect of the scale of its reach, which can be found in the
literature on this subject. They are:
26
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a) so-called macro-humanization
b) so-called micro-humanization29.
In the collected work entitled Człowiek i praca (People and
Work), Salomea Kowalewska emphasises the lack of a uniform definition of the humanization of work in the literature on the subject,
and thinks that what is generally understood by this notion is “efforts
aimed at restoring a state of equilibrium between humankind and the
technical environment of production for the performance of production tasks and a similar state of equilibrium in interpersonal relations
in the workplace”30. The following principle is accepted by this definition “that machines should neither control people nor subordinate
them, but people, instead of fighting each other, should help each
other in achieving their desired aims”31. In the same collected work,
Jan Wojciechowski understands the humanization of work as “the
creation of comprehensive conditions: ideological, social, political,
cultural and material ones, serving the development of humankind in
the process of work”32. The author stresses that, in the problem of
humanization, the point of reference is, and can only be, humankind.
In his work entitled Etyka życia gospodarczego (The Ethics of
Economic Life), Father Józef Majka confirms that, based on Catholic
social teachings, the purpose of economic and social policies should
be the humanization of human work on a society-wide scale, understood as “assuring every working person the possibility of selfrealization through work, so that everyone could enjoy their work
and express themselves through it”33. Extending this train of thought,
he stresses that the point is for every person to be able to work in his
or her field and in such conditions, so that work would satisfy them
fully and enable them to achieve the aims, which it serves.
John XXIII examines the problem of the humanization of the
business system in light of the principles of fairness, in the encyclical
29
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Mater et Magistra. He specifies two requirements which should
match the conditions of work. The first requirement indicated by the
Pope is that “in the production process such a system of organisation
and such technical devices are used, causing that the undertaking of
work itself to be an affront to human dignity”34. Another requirement
is that “in a person’s nature itself, there is a deeply-rooted requirement that someone who contributes his work to a business also has
the right to participate in the running of said business and to selfrealization through the undertaken work”35. For that reason, every
socio-economic system that takes away a person’s dignity, either
weakening a person’s responsibility or removing the ability to take
the initiative, is unjust. The postulate to realize oneself by undertaking work has to take into consideration the issue of the conscious particpation in the work process by the co-operation and co-management
of the means of production and the issue of the conditions of work,
which form the basic circumstances of the humanization of work.
People cannot develop in the process of work if the social, organisational and technical system itself removes their dignity and is opposed
to them. People then simply become one of the elements of manufacturing power alongside machines and raw materials.
One of the basic and fundamental premises of the humanization of work is noticing, respecting and appreciating those deepest
motives of the outlook on life, which guide people in the work
process36. Specific solutions aimed at the subjectivization of human
work do not belong within the Magisterium of the Church, but they
belong to the thinking and actions of Catholics. The Church’s mission is to shape humankind. Humankind itself has to choose the
paths, according to which it will realize its Christian mission. First
and foremost, it realizes them in the process of work, in other words,
on the plane of human activity where the value of the inspiration of
the outlook on life is most effectively tested.
In conditions where various dangers exist, there is a necessity
to humanize work and, at the same time, to restore the primacy of the
subjective dimension of work. It is essential to notice the authentic,
34
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rather than the anonymous, work of people, their human dignity,
aimed at improving their destiny at work and beyond. Since people
as subjects of work are, ultimately, the aim of all work, every type of
work should be adjusted to human capabilities and to human physical, psychological, intellectual, professional and moral needs. Humanization means maintaining the primacy of people at work over possessions, instruments and production. The system of work which
overcomes the dichotomy between work and capital, prioritising the
subjectivity of human work, is seen as the legitimate one.
Economics, based on the preference for the primacy of capital
over work should not occur. Priority should be given to people over
possessions, to human work over capital. G. Fiedmann examined the
problem of the structuralization of work. He found that, when it
comes to the division of labour, in technical and organisational
terms, it can be continued ad infinitum. There are limits here, which
find their justification in human nature. It has been remarked since
then, that an increasingly intensive division of labour encounters
obstacles in the form of anthropological limits.
The classical economist, Adam Smith, began praising the division of labour from an economic perspective. He was fascinated by
the rise in production which can be achieved by way of an increasingly progressive division of labour.
F. W. Taylor strove to identify the division of labour and to
precisely describe it from an organisational and technical standpoint,
so that, in this way, it can serve progress. One of the humanizing
aims, which may cause the structuralization of work, is that only
work, in its full meaning, constitutes work worthy of people. The
structuralization of work contributes to the fact that paid work
enables people to understand the meaning of their position in human
activity37.
From the principle of the priority of labour over capital, it appears that “labour is, however, in some senses, inseparable from
capital”38. As a result of this, it is accepted that people aspire to the
fact that:
37
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•

the results of their work personally serve themselves and
other people,
• in the process of work they can become co-responsible cocreators of the workplace, where they work.
Therefore, the postulate of the humanization will be fulfilled
when people are convinced that they are working for themselves39.
The work of people in a place of work or factory becomes their
duty and even their obligation. Undertaking work as a specific obligation becomes the source of its entitlement. Policy in the field of
work, which respects objective human rights, can be deemed as humanitarian. Every person has the right and duty to defend their dignity and human rights.
According to John Paul II, one of the fundamental rights is the
right to work, meaning the right of everyone capable of working to
appropriate employment. Unemployment is an undesirable situation.
The aim of the humanization of work is to counteract states of unemployment which, in many countries, is especially acutely felt by
young people, whose situation and future is treated as an important
social problem.
A fundamental postulate of the humanization of work is ensuring workers the right to just payment for their work. The Pope understands the term ‘fair pay’ as payment which “is sufficient to start and
decently maintain a family and to secure its future”40. Fair pay is a
test of the fairness of the socio-economic system. Workers are also
entitled to social benefits, which act as a safety net for their lives and
health as well as for those of their families. Other entitlements include the right to rest.
The Holy Father, bearing in mind the paid work of women,
thinks that “the whole labour process needs to be organised and
adapted, in such a way as to respect the requirements of the individual and his or her way of life, above all their domestic life, taking into
consideration the individual’s age and gender”41.
The issue of the entitlement of disabled people to full participation in social life is a special type of humanizing postulate in the
39
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encyclical Laborem exercens, giving them the opportunity to work in
accordance with their capabilities. Disabled people are human subjects in the full sense. It is important to secure these people “the necessary conditions of work, fair renumeration, the possibility of promotion and the elimination of various obstacles”42.
Above all, human work is characterised by personal values
which are taken into consideration by economic systems. The truest
test of progress in the area of humanization is the constant appreciation of human work. In this way, progress is improved by and for
people and will bear fruit within them. “Economic development and
progress cannot happen at the expense of people and at the expense
of reducing their basic requirements. It has to be a development in
which people are the subject, in other words, they are the most important point of reference. Development and progress cannot happen
at any cost. It would not then be worthy of people”43.
Streszczenie
Praca jest to wolna, choć naturalnie konieczna działalność
człowieka, wypływająca z poczucia obowiązku, połączona z trudem i
radością, a mająca na celu tworzenie użytecznych społecznie wartości duchowych i materialnych. Praca jest organicznie związana z
człowiekiem. Tego zdania, jak podkreślał Jan Paweł II, jest także
Kościół. Jan Paweł II odrzuca wszystko, co jego zdaniem jest niezgodne z moralną i podmiotową wartością pracy, a co jednocześnie
zagraża godności pracującej osoby. Najobszerniejszym dokumentem
o tematyce pracy jest encyklika Laborem exercens. Jednym z podstawowych wymiarów tego dokumentu jest jego wyraźny aspekt
humanizacyjny.
Humanizacja, w szerokim rozumieniu tego pojęcia, obejmuje
całokształt zagadnień dotyczących procesu pracy i związanych z nim
warunków technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, a także
psychicznych i społeczno-etycznych, które mogą mieć wpływ na
osobowość człowieka. Humanizacja oznacza zachowanie w pracy
prymatu człowieka wobec rzeczy, narzędzi, produkcji. Najwłaściwszym sprawdzianem postępu w zakresie humanizacji jest stałe do42
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wartościowanie pracy ludzkiej. Postęp ten ma się przy tym doskonalić przez człowieka i dla człowieka i w nim ostatecznie przynosić
rezultaty.
Summary
Work is the free but naturally essential human activity, arising
from a feeling of duty, combined with toil and joy, aimed at creating
socially beneficial spiritual and material values.
Work is organically linked with people. The Church is also of
this opinion, states the Holy Father, John Paul II. John Paul II rejects
everything which, in his opinion, is incompatible with the moral and
subjective value of work, and which, at the same time, threatens the
dignity of the working person. With the universal duty to work, The
Pope links basic human rights, to which people are entitled, as the
means of personal self-creation and self-realization, to the expression
of the equality of everyone, as only through work people can gain the
dignity and social status due to them. Concern for the problems of
the modern man of work has induced John Paul II to make relatively
frequent statements on the subject of human work and the world of
work. As mentioned earlier, the most extensive document on the
subject of work is the encyclical Laborem exercens. One of the basic
dimensions of this document is its clear humanization of work,
which manifests itself throughout the encyclical text, although the
notion itself of the humanization of work is not used in the text.
Humanization, in the broad understanding of this notion, encompasses the entirety of issues concerning the process of work and
the technical, economic, as well as the psychological and socioethical, conditions connected with it, which have or can have an influence on human personality. Humanization understood in such a
way is found bordering many socio-economic fields of science and
practice. Humanization means maintaining the primacy of people at
work over possessions, instruments and production. The truest test of
progress in the area of humanization is the constant appreciation of
human work. In this way, progress is improved by and for people and
will bear fruit within them.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ ЕСТЕТИЧНИХ ІДЕЙ
У Національній доктрині розвитку освіти одним із важливих
завдань визначено забезпечення етичного й естетичного виховання особистості, сприяння формуванню особистості, здатної
будувати своє життя, відносини з навколишнім світом на засадах високої духовності, сприймати, розуміти, цінувати і створювати прекрасне у всіх сферах своєї діяльності [13, с. 10–11]. Для
успішного розв’язання цього завдання необхідно ґрунтовно
слідити розвиток проблеми естетичного виховання, починаючи
з античності та закінчуючи сьогоденням, проаналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід естетичного виховання з метою його
творчого застосування на практиці.
Естетичне виховання є складовою частиною виховного процесу, безпосередньо спрямованою на формування і виховання
естетичних почуттів, смаків, суджень, художніх здібностей особистості, на розвиток її здатності сприймати й перетворювати
дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.
Естетичне виховання спрямоване,насамперед, на виховання в
людини гуманістичних якостей, інтересів і любові до життя в
його різноманітних проявах [4, с. 119].
Нині естетичне виховання досліджується досить широко в різних аспектах: філософському (Г. Васянович, І. Зязюн, В. Кудін, Д.
Кучерюк, Л. Левчук, Ж. Масенко, В. Мовчан, В. Панченко, О.
машко, Л. Сморж), загальнопедагогічному (І. Бех, О. Дем’янчук, Л.
Джигун, Д. Джола, І. Зязюн, Л. Коваль, О. Кучерук, Ю. Максимчук, Л. Масол, С. Мельничук, Н. Миропольська, Ю. Пастухова, О.
Рудницька, О. Сапожнік, С. Сургай, Г. Шевченко, В. Швирка, А.
Щербо), історичному (Т. Андрущенко, І. Бех, В. Бітаєв, О. Михайличенко, Т. Мочан, А. Омельченко, І. Паласевич, Д. Розовик, Ш.
Рзаєв, С. Стельмах, О. Сухомлинська, Т. Тюльпа, Т. Цибар, М.
Чернявська), порівняльному (М. Лещенко, Л. Михайлова, В. Новосельська).
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Поняття “естетичне виховання” формувалося впродовж віків, кожна історична епоха вносила щось нове в розуміння сутності, завдань і ролі естетичного виховання особистості.
Мета статті – здійснити аналіз передумов виникнення естетики
та розвитку естетичних ідей у досократиків. Відомо, що термін
“естетика” був введений О. Г. Баумгартеном у 1754 р., а поняття
“естетичне виховання” вперше у 1795 р. обґрунтував Й. Ф. Шиллер
у праці “Листи про естетичне виховання людини”.
Перші сліди художньо-естетичної діяльності первісних людей археологи й історики відносять до епохи палеоліту: “Верхній палеоліт – це час народження мистецтва. Його поява була
величезним прогресом у пізнавальній діяльності людей, осмисленні навколишнього світу. Мистецтво зміцнювало соціальні
зв’язки, допомагало формуванню первісної общини, ставало
засобом передачі досвіду. Види образотворчого мистецтва палеоліту досить різноманітні: петрогліфи (зображення тварин і
людей, виконані на камені), гравюри на кістках і рогах, рельєфи,
малюнки, глиняні та кам’яні скульптури. Більшість вчених пов’язує появу в людини потреби передати навколишній світ художніми засобами з релігійними магічними уявленнями, виникнення яких належить до того самого часу” [15].
Цікаві пам’ятки кам’яної доби, які свідчать про естетичну
діяльність первісних людей, виявлено на території сучасної
раїни (Кам’яна Могила (поблизу м. Мелітополь), Мізинська
(Чернігівська обл.), Межиріцька (Черкаська обл.), Кирилівська
(м. Київ) стоянки та стоянка Лука Врублевецька (поблизу м.
Кам’янець-Подільський)).
Як зазначає сучасний російський шумеролог, професор А.
Кифішин, Кам’яна Могила, яка містить декілька тисяч унікальних стародавніх наскельних зображень – петрогліфів, могла
бути важливим святилищем протошумерських племен, збирачем
важливої інформації для формування і розвитку багатьох етносів та культур [5].
На території Мізинської стоянки, крім житлових і
рських споруд, знайдено чимало оригінальних високохудожніх
виробів із бивня мамонта: скульптури-ідоли, стилізовані жіночі
статуетки, фігурки тварин, пташок, браслети, прикрашені орнаментами. Один із браслетів вкритий першим відомим зобра71

женням меандру, інший – вкритий першим відомим свастичним
зображенням. Геометричні орнаменти виконані червоною вохрою і глибоким різьбленням на кістках мамонта. Вважається,
що браслети були виготовлені з прямих пластин ікла мамонта,
що були зігнуті у невідомий спосіб. Безцінною знахідкою на
Мізинській стоянці є дивні вироби з кісток (також з орнаментом), що є музичними інструментами, які застосовувалися для
супроводу танців. До так званих звучних інструментів належить
також “шумлячий” мізинський набірний браслет, який складається з п’яти окремих незамкнених кілець. Це своєрідні кастаньєти, які поки що є єдиним свідченням про наявність танців у
палеолітичній культурі Східної Європи. Тут же було знайдено і
згодом розшифровано прадавні графічні записи музики, тобто
тогочасні ноти [12].
Серед зібраного на Межиріцькій стоянці багатого матеріалу
цікавими у контексті нашого дослідження є набір великих кісток, прикрашених орнаментом і зображеннями вогню, а головне –
найдревніший комплекс музичних інструментів, серед яких декорований барабан із черепа мамута [11]. На Кирилівській стоянці були виявлені найцінніші для духовної культури палеоліту
мамутові ікла (сікачі), покриті карбованим орнаментом. При
розкопках стоянки Лука Врублевецька було виявлено прикраси,
теракотові статуетки людей і тварин.
Таким чином, для прадавніх українців притаманною була
естетична свідомість, яка виявлялася у художньо-естетичній
діяльності. Зачатки естетичної думки виявлено у давньому Єгипті та Китаї (епоха бронзи), а пізніше – у Шумері та Вавилоні,
де розвивалася архітектура, скульптура, художні ремесла, література, що свідчить про досить високий розвиток естетичної свідомості людей у цей період. Однак пам’яток, у яких теоретично
обґрунтовані та зафіксовані естетичні ідеї тих часів, не виявлено.
Отже, уявлення людей про красу, гармонію, міру, категорії
естетики (“прекрасне – потворне”, “піднесене – низьке”,
не – трагічне”) почали формуватися задовго до виникнення філософії. Вони знайшли своє відображення у численних міфах –
конденсованій формі духовного досвіду, з якого починаються
всі наявні форми духовної діяльності (філософія, наука, релігія,
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мораль, мистецтво). Загалом міф не мислився без естетичної
складової, саме у міфах ми знаходимо елементи естетичної оцінки дійсності.
Ґрунтовні дослідження міфології та її ролі в естетичному
звитку людства знаходимо у працях О. Лосєва “Діалектика міфу”, “Очерки античного символізму і міфології”, “Олімпійська
міфологія в її соціально-історичному розвитку”, “Антична міфологія в її історичному розвитку”, а також у його численних
роботах, присвячених історії античної естетики. Визначний російський філософ О. Лосєв вважав міфологію основним методом
общинно-родового мислення, оскільки всезагальне одухотворення життєво-родинних елементів (“і сонце, і місяць, і зорі, аж
до неорганічної та неживої природи”) є ознакою міфологічної
свідомості [7].
“Міфологія розпочалася з міфології та закінчилася нею. Розпочалася з темної, нічної, нероздільної міфології, породженої
первісно-родовою формацією, і закінчилася міфологією пофілософськи розвинутою, до кінця виявленою й усвідомленою,
під якою лежала перезріла рабовласницька формація. Красу
побачила античність у самопороджувальному і безособовому
космічно-стихійному бутті, у сліпій стихії життя, під якою вона
знаходила безособове визначення Долі. Однак виявлена була ця
краса у сліпучо-сонячному блиску, як мармурова колонна чи
статуя на бірюзовому фоні південного неба і моря. Міфологія
пройшла через усю античність, набувши, однак, на завершення
не фізичної форми, а форми філософського космосу і буття, але
такого ж внутрішньо стихійного і зовнішньо пластичного космосу і буття” [8].
Досліджуючи давню та сучасну міфологію у контексті ідей
естетичного виховання та визначаючи “грандіозну і практичну
роль” міфів у історії розвитку цивілізації, М. Ліфшиц називає
“педагогіку людського роду” міфів естетичним вихованням –
першою формою виховання, створеною суспільством у його
історії [6, с. 113].
Як зазначає Л.О. Сморж, давньогрецька міфологія містила в
собі сюжети, в яких не лише проявлявся інтерес до естетичного і
художнього, але й фіксувалося їх розуміння і значущість. Наприклад, міф про Аполлона і муз, які уособлювали: Мельпомена
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– трагедію, Евтерпа – ліричну поезію, Ерато – любовну лірику,
Терпсіхора – танці, Калліопа – епічну поезію, Талія – комедію,
Полігімнія – гімни, де робиться спроба з’ясувати, звідки
з’явилась краса і який її зв’язок із мистецтвом, розуміння
ичного і художнього як двох боків мистецтва і його поліфункціональності [18].
Найдавнішими зі збережених пам’яток грецької літератури є
оеми “Іліада” й “Одіссея” (VIII–VII ст. до н. е.), автором яких
вважається давньогрецький поет Гомер. У них ми знаходимо
такі естетичні поняття і терміни, як “краса”, “красивий”, “прекрасний”, “окраса”, “гарний”, “мистецтво”, “врода” та ін. Гомер
вишукано описує Богів, різноманітні образотворчі мистецтва:
архітектуру, художні вироби, у тому числі ті, які використовуються в побуті (наприклад, шлюбне ложе, різноманітні крісла та їх елементи, столи, посуд для пиття (кратери), подарунки), зброю, музичні інструменти.
Наприклад, у поемі “Іліада” читаємо такі рядки, де описується краса Атріда Агамемнона: “Що за ахеянин то, високий такий
і могутній? Є між ахеями зростом і постаттю й вищі за нього,
але такого прекрасного й гідного виглядом мужа очі мої ще не
бачили. Тож на державця він схожий…” [2]. В “Одіссеї” знаходимо такий опис головного героя: “Так вона вродою плечі й
чоло йому гоже окрила. Берегом моря пройшов він і сів віддаля,
чарівною cяючи вроди своєї красою” [3]. Лірично описується
краса Єлени, яка у поемі “Іліада” часто згадується зі словами
“прекрасна”, “красуня”, “прекрасноволоса” та ін.:
Так і троянські вожді на вежі сиділи високій.
Щойно уздріли Єлену вони, що доходила вежі,
Стиха між себе крилаті слова почали промовляти:
“Ані троян неможливо, ні мідноголінних ахеїв
Ганить, що злигоднів безмір за жінку таку вони терплять.
Страшно обличчям своїм на богинь вона схожа безсмертних…” [2].
В “Іліаді” й “Одіссеї” Гомер особливу увагу приділяє
і, співу, танцям, розповідає про те, яке місце посідали ці мистецтва в житті греків, подає яскраві образи співаків, описує танки:
“Жваво кружляють в танку юнаки, і лунають довкола флейти й
формінги дзвінкі, а жінки, стоячи на порозі власних осель, на
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юні веселощі з подивом зирять”; “Всім-бо людина насититись
може – і сном, і коханням, cпівом солодким, та іграми, й
істю рухів танкових, прагнемо більше від цього і ми насолоду
здобути, ніж од війни” [2]; “Потім, коли уже голод і спрагу вони
вдовольнили, зразу ж і іншим серця женихів забуяли бажанням
– cпіву і танців, адже найкраща то учти оздоба” [3].
У поемах Гомера майстерно описується праця людей. Як
значає О. Лосєв, “коли Гомер говорить про художню творчість,
він майже завжди розуміє її як ремесло, як фізичну виробничу
працю” [9, с. 135]. Так, в “Одіссеї”, наприклад, описується, як
Одіссей легко і завзято майструє пліт, добре знаючи свою справу: “Став він дерева рубати, і вмить закипіла робота: двадцять
дерев він зрубав, обчистив сокирою віття, гладко усе обтесавши,
бруси по шнуру обрівняв він. Балки усі просвердлив ним і злагодив він їх докупи: шворнями їх позбивав та ще й закріпив їх
скобами. Розміру саме такого, яким досвідчений тесля вшир та
уздовж окреслює суден вантажних основу, – саме таким і зробив
Одіссей той пліт свій завбільшки…”. Загалом Гомер детально
представляє працю теслі, гончаря, майстрів, які працюють зі
шкірою, золотом, сріблом, міддю, залізом, сталлю, свинцем,
оловом, глиною, каменем, слоновою кістю.
Поеми “Іліада” й “Одіссея” свідчать про нероздільність мистецтва, природи, ремесла, науки і життя в естетиці Гомера, про
сформованість у нього поняття прекрасного, яким є Боги, а також про соціально-історичну зумовленість його уявлень про
красу. Як зазначає М. Овсянніков, “Гомер, з одного боку, схильний трактувати естетичне як предметне, чуттєво-сприйнятливе,
з іншого – художньо-естетична діяльність мислиться ним як
така, що виходить від божества. Раціональні думки Гомера
гадливо поєднуються у нього з міфологічними уявленнями” [14,
с. 16].
Міфологічне і раціональне поєднує й інший давньогрецький
поет, засновник дидактичного епосу, автор поем “Роботи і дні” і
“Теогонія” (725–650 рр. до н. е.) – Гесіод. Твори Гесіода
ються першим кроком античного релігійно-філософського мислення, яке представлене у двох напрямах: у напрямі переходу
від релігійної міфології до метафізичної космології та в напрямі
морально-повчального використання окремих міфів (наприклад,
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міфів про титанів, Прометея в “Теогонії” і міфу про Пандору в
“Роботах і днях”).
Краса, добро, правда, на думку Гесіода, виходять від богів:
“Час надійшов, і покрила земля покоління щасливе. З тої пори
його люди, із волі великого Зевса, – духи добра на землі і захисники смертного роду”; “А чоловікові правду він дав, найкоштовніше благо. Хто, усвідомивши правду, її привселюдно шанує,
щастя дає тому Зевс, що далеко сягає очима” [1]. Божественним
актом поет вважає активну діяльність і художню творчість: “Той
є найкращий за всіх, хто в кожному ділі своєму cам собі раду
дає, вибираючи завжди найкраще. Рівно шаную й того, хто слухняний на добру пораду” [1]. М. Овсянніков зазначає: “Поряд
із міфологічними уявленнями про природу естетичного ми зустрічаємо в поета спробу осмислити “міру” як естетичну категорію у зв’язку з практичною діяльністю землероба. Він радить
“міри у всьому дотримуватися”: йдеться про те, як слід вибирати найзручніший час для роботи, для одруження чи як вести
себе стосовно інших людей” [14, с. 16].
Естетичні теорії, на думку більшості дослідників, виникли в
надрах античної філософії. Як зазначає О. Лосєв, “уся антична
філософія є нічим іншим, як естетикою. Естетика – це і необхідний початок для філософії, і необхідне її завершення” [7].
О. Лосєв наголошує, що “антична філософія була насичена і
навіть перенасичена естетичними судженнями і теоріями, естетичними інтуїціями і настроями і взагалі небувало розвинутим
відчуттям краси” [8].
Основу для естетичних теорій підготували мілетські філософи Фалес, Анаксимандр і Анаксимен (VI ст. до н. е.), а також
Піфагор, Геракліт, Емпедокл, Анаксагор і Демокріт.
Для натурфілософського періоду характерний космологізм.
Основними проблемами в цей період виступають проблеми
ироди, її речової, матеріальної основи, космосу, його
ння і розвитку, а також проблеми знання і його засобів, абстрактного пізнання. Космос вважався живим, мав розум і душу й
розвивався за своїми законами, головним із яких був Логос
(закон), а Земля зображалася здебільшого у вигляді диска,
оточеного повітрям або водою. Космос був своєрідним абсолютним принципом, універсальним зразком, що породжував по76

дібний до нього тип людського існування – гармонійна відповідність Універсуму [19]. Філософи намагалися сконструювати
Космос із таких фізичних елементів, як вогонь, ефір, земля, вода, повітря.
Втіленням найвищої краси виступав Космос, який вражав
піднесеною величністю, а також гармонійністю, пропорційністю
та правильністю руху, що відбувався в ньому, структурним і
ритмічним оформленням. Все інше наділялося красою лише
тією мірою, якою воно наближалося до цієї абсолютної гармонії,
а створена людиною річ розглядалася як імітація космосу.
Першою школою грецької філософії, що розробила важливі
естетичні поняття, була піфагорійська школа (VI ст. до н. е.).
Піфагор та представники його школи розробили вчення про
число, про протилежності, про гармонію. Згідно з їх поглядами,
сутністю речей є число, тому пізнання світу є пізнанням чисел.
“Піфагорейство – це вчення 1) про числа самі по собі або про
богів як числа; 2) про космос як число; 3) про речі як числа;
4) про душі як числа; 5) про мистецтво як число” [8]. З ученням
про число пов’язана концепція про протилежності: все існуюче є
низкою протилежностей, що і породжують гармонію. На думку
піфагорійців, гармонія чисел є об’єктивною закономірністю, яка
діє в усіх явищах життя, а отже, і в мистецтві.
Піфагор перший звернув увагу на порядок і гармонію, що
царюють у Всесвіті: і в комбінації ритмів астрономічних тіл, за
якими вони обертаються у просторі, відомій як “музика сфер”, і
в мистецтві музики, яка очищує душу. Гармонія встановлена не
лише на фізичному рівні, але також і у зв’язках між космічним і
моральним порядком. Отже, космологічна теорія піфагорійців
носить естетичний характер. Детально поняття гармонії Піфагор
і представники його школи досліджували на прикладі музики.
Як зазначає О. Лосєв, музично-математична гармонія виступає у
піфагорійців першим і основним розділом їх естетики [8]. Піфагор увів звичай застосовувати музику для очищення душі та
практикував лікування музикою. Деякі мелодії були проти страждань, що пригнічують душу, – смутку і мук, другі – проти
гніву та злості, а треті – проти пристрастей. Піфагорійцями було
відкрито гармонійні співвідношення октави, квінти і кварти, а
також числові закони, які ними керують [17].
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У контексті нашого дослідження важливими є думки
ора про виховання, зафіксовані у письмових повідомленнях древніх авторів, які дійшли до нас, про Піфагора та його вчення.
Піфагор невтомно дбав про виховання, окреслив систему державного виховання. На думку філософа, виховання має велике
значення для покращення людської природи. Розумна система,
яка базується на правильних прикладах, є головним шляхом
справжнього виховання. Виховання у Піфагора є глибоко
ичним: “Дивитися на прекрасні форми, привабливі образи і
иклади приносить задоволення, є корисним і виправляє людей”;
“Справжня любов до прекрасного полягає у заняттях і добрих
звичаях”; “Турботу про людей найпростіше здійснювати через
їх органи почуттів, із допомогою яких можна спостерігати прекрасні форми (золотий перетин, досконалі фігури) і види, слухати прекрасні пісні та ритми” [16]. Головним він вважав музичне
виховання, використовував окремі мелодії та ритми для лікування
людських норовів і пристрастей та відновлення початкової гармонії душевних сил та придумував для учнів мелодії, подібні до небесного звучання, з допомогою інструментів і співу.
На думку Піфагора, слід, передусім, позбуватися будьяких
нестримностей, оскільки всі хвороби і тілесні страждання – результат людської нестримності; звертати увагу на сприйняття і
думки старших і тих людей, які правильно живуть. Філософ
прагнув виправити норов кожної людини по-різному, залежно і
від природи, і від можливостей цієї людини [16], давав поради,
як позбутися гніву, гордості, марнославства, заздрості, скупості,
страху та боязливості, обжерливості, хтивості та пристрасті до
насилля, лінивства тощо.
Естетичні ідеї, висунуті піфагорійцями, розвинув Геракліт
Ефеський (близько 544-483 рр. до н. е.). Першоосновою всього
існуючого він вважав “вічно живий вогонь”: “Світ єдиний з усього не створений ніким із богів, ніким із людей, а був і є, і буде
вічно живим вогнем, який закономірно запалюється і закономірно згасає”. На думку Геракліта, у світі панує сувора закономірність і водночас немає нічого постійного. Саме Геракліту приписують слова: “Все тече, все змінюється”. Давньогрецький
філософ акцентував на боротьбі протилежностей, а не їх примиренні, як вважали піфагорійці.
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У контексті нашого дослідження цікавими є підходи
літа до таких понять, як краса, гармонія, міра. Прекрасне, як
вважає філософ, має об’єктивну основу, проте ця основа полягає
не лише в числових відношеннях (як це було у піфагорійців), а й
у якостях матеріальних речей, що є модифікаціями вогню:
рмонія створюється тут не просто числами, а самими речами і
категоріями, і співпадають у цій гармонії не частини однієї й тієї
ж речі в самій речі, а вся річ цілком – з іншою такою ж цілісною
річчю, і всі речі разом – з усіма речами загалом” [8]. Краса у
нього не абсолютна, а відносна. О. Лосєв віднаходить у
та сліди ієрархічної драбини краси, що припускає існування
твердих і визначених форм краси, які перебувають у певних
взаємовідношеннях, а саме три тексти Геракліта, що дійшли до
нас: “У бога все прекрасно, добре, справедливо; люди ж
ють одне справедливим, інше несправедливим”; “Наймудріший
із людей порівняно з богом здається мавпою і за мудрістю, і за
красою, і за всім іншим”; “Найгарніша мавпа потворна
но з родом людей”. Вчений робить такий висновок: “Отже,
аса богів, краса людини і краса тварин є, за Гераклітом, твердо
встановленими ступенями краси, які не можуть переходити одна
в одну” [8].
Конкретизуючи поняття краси, Геракліт говорить про гармонію як єдність протилежностей: “Для розуміння гераклітової
гармонії, згідно із загальноприйнятою думкою, слід виходити з
його загальної ідеї єдності протилежностей, зокрема одиничності та множинності. … Ця єдність будь-яких протилежностей,
що перебувають у постійній боротьбі, і є справжньою гармонією, гармонією, яка утримується вогнем, початком і кінцем усього, і логосом” [8]. Гармонія, як і краса, виникає через боротьбу та має універсальний характер. Втіленням гармонії та краси,
на думку Геракліта, є космос, крім того, гармонія складає основу людських відносин і є обов’язковою у творах мистецтва.
Мистецтво ж Геракліт вважає наслідуванням природи і за сутністю, і за формою. Однак естетика Геракліта не зводиться лише
до онтологічного розуміння гармонії. Категорія гармонії у нього
має і ціннісне значення. Це яскраво виражається в учінні про два
види гармонії: “приховану” і “явну”, причому змістовнішою й
естетично ціннішою вважається прихована гармонія.
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Міру Геракліт визначає однією з найважливіших естетичних
категорій, яка, як і гармонія, має загальний характер. Для нього
міра – це об’єктивна закономірність, яка існує незалежно від
людини [14, с. 19]. М. Овсянніков наголошує на
матеріалістичному і діалектичному характері естетичної теорії
Геракліта. Як зазначає О. Лосєв, “естетику Геракліта слід
ати естетикою загальноматеріального континууму, маючи на
увазі взаємне і неперервне перетворення в нього не лише
нтів речей, але й самих речей, якими б відмінними вони не були” [8]. Досліджуючи розгортання естетики Геракліта, вчений
систематизує наявні у давньогрецького філософа образи і
орії та формулює такі тези:
І. Краса – це вогонь і коловорот стихій, що базується на ньому.
ІІ. Краса є логос, думка, мислення, мудрість, всезагальний
закон.
ІІІ. а) краса – це потік, море буття, блискавка, війна, розбрат,
золото; б) краса – це душа, світле і тепле випаровування,
рмонія протилежностей; в) краса є дещо подібне до ліри і
лука; вона – вічність у вигляді дитини, яка грається.
ІV. а) краса – це космос; б) краса – це космічна ритміка; в)
краса – це вічність.
V. а) краса – це демонічна індивідуальність; б) краса є сухим блиском душі; в) краса – це мудрість, логос і символ, які
творчо зароджуються в душі.
VІ. Краса – це час, необхідність і доля [8].
При цьому О. Лосєв зазначає, що ці тези “слід розуміти цілком
тотожно: краса як вогонь є цілком тим самим, що й краса як логос,
розум; краса як логос зовсім не відрізняється від краси як душі, як
гармонії, як долі. Це різні аспекти одного й того ж” [8].
Значну увагу питанням естетики приділяв давньогрецький
філософ середини V ст. Емпедокл. У контексті нашого дослідження будуть цікавими погляди Емпедокла щодо гармонії, краси,
мудрості, пропорційності, а особливо його теорія чуттєвого сприйняття, вчення про естетичний принцип, про колір.
На відміну від піфагорійців, у Емпедокла гармонія вже не
числова і не субстанціональна. Як зазначає О. Лосєв,
лу притаманне еротичне, сексуальне, хоча водночас і космологічне розуміння життя. Любов – це світова й органічно-життєва
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сила” [8]. Органічно-життєва єдність гармонії, на думку
окла, – це Любов: “Всі вони (стихії), – і яскраве сонце (вогонь), і
земля, і небо (повітря), і море (вода), – дружні (тобто схильні до
любовного єднання) всім своїми частинами” [8].
В Емпедокла краса і стихії невіддільні, всі стихії підпорядковуються красі. Отже, за Емпедоклом, в основі краси лежить
космічний любовний потяг, вона проявляється назовні в гармонійному цілому та пропорційності. Гармонія – це не лише безякісна
Куля, де щезають будь-які відмінності речей, але й чисто кількісна
пропорційність елементів у кожній реальній і окремій речі.
В Емпедокла ми також знаходимо трактування естетичного
б’єкта, який він вважає чуттєвим, однак відкидає при цьому чисту,
хаотичну, повзучу чуттєвість. Філософ розглядає поняття
сть”, ідеалом якої він вважає його початкову безякісну Кулю Любові, “з усіх боків рівну і цілком безмежну, кулеподібну, що насолоджується своєю цілковитою замкнутістю”. Отже, і красу
об’єктивного світу, і красу суб’єктивної “мудрості” Емпедокл пояснює принципом гармонії.
Важливими для розвитку естетики є обґрунтовані
лом теорія чуттєвого сприйняття, вчення про естетичний
ип, про пристосування подібного до подібного в процесах чуттєвого сприйняття, про колір. Не можна залишити поза увагою
естетичні ідеї давньогрецького філософа, математика й астронома, засновника афінської філософської школи, автора вчення
про гомеомерії Анаксагора (близько 500 р. до н. е. – 428 р. до
н. е.). Згідно з Анаксагором, метою життя є теоретичне пізнання
і свобода як його наслідок. Філософ розробив учення про принцип світового порядку, про виникнення розмірності та краси
космосу, про перспективу. Головним принципом краси та порядку в усьому існуючому він вважав чистий, незмішаний розум, який знаходиться поза матерією й оформляє цю матерію
ззовні та який він називав богом: “Спочатку тіла стояли
омо], божественний розум привів їх у порядок і спричинив виникнення всесвіту”; “Бог був, є і буде. Він всім править і над
усім володарює. Будучи розумом, він привів у порядок усі незчисленні речі, які були [раніше] змішаними” [8]. Всюди, де в
Анаксагора йдеться про людський розум і розумове пізнання, як
зазначає О. Лосєв, слід розуміти не абстрактне мислення, а таке
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мислення, яке є невід’ємним від відчуттів і чуттєвих уявлень,
тобто є мисленням в образах. Таке образне мислення ми звичайно називаємо естетичним або художнім. “Індивідуальність, у
якій співпадає внутрішнє і зовнішнє, вічний рух і споглядальний
спокій, одиничність і відхід у безкінечну даль, напружена структурність і її постійна еволюція з надр хаосу, – така індивідуальність, без сумніву, є художньою, тобто преставляє собою
художнй образ, який сприймається естетично. Це естетичне сприйняття, без сумніву, є одним із головних предметів філософії
Анаксагора. Він не може звести знання ні на ординарні чуттєві
відчуття, ні на абстрактний розум” [8].
Анаксагору приписують збережений фрагмент учіння про
красу, життя та смерть, у якому оспівуються, естетизуються
життя і смерть: “Смерть, яка здається людям гіркою, при більш
глибокому дослідженні виявляється досить прекрасною. Вона
приносить спокій старості, яка зовсім не має сил, і юності, яку
оточують скорботи, й отроцтву, щоб не мучилось, не трудилося,
не будувало, не насаджувало і не готувало для інших вікових
періодів. Вона звільняє боржника від кредиторів, які вимагають
капіталу і відсотків І якщо вона [смерть] видається неприємною
погляду глядача, то закрий не певний час свої очі. І ось я
ив, яка прекрасна смерть і гідна того, щоб її просили ті, котрі
тут страждають і мучаться. А це свідчить про те, яке спокійне і
прекрасне життя після смерті” [Цит. за: 8].
Слід зазначити, що Анаксагор у своїх працях не розмежовував мистецтво і виробництво (що було характерним для всіх
філософів античності), натомість мистецтво і мудрість він
ав виключно як практичну діяльність: “Ми користуємося своїм
власним досвідом (empeiriai), пам’яттю, мудрістю (sophiai) і
цтвом (technei) і [таким чином] добуваємо мед із вуликів, доїмо і
різноманітними способами беремо …все [корисне для нас]” [Цит.
за : 8]. Як зазначає О. Лосєв, “В Анаксагора немає розвинутого
вчення про прекрасне чи про мистецтво, як немає його і в інших
досократівських мислителів. Однак, не роздумуючи спеціально про
красу, Анаксагор розглядає прекрасний космос. А це означає, що
естетика у нього вповні наявна, тільки естетика ця – онтологічна,
або, точніше кажучи, космологічна. Однак подібна естетика у стані
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створити більш потужну конструкцію краси та мистецтва, ніж естетика, яка розглядає красу відірвано від життя і буття” [8].
Вперше питання теорії мистецтва розглядає давньогрецький
філософ-матеріаліст, засновник атомістичної теорії пояснення
світу Демокрит (приблизно 460–370 рр. до н. е.), якому, крім багатьох інших, приписують авторство таких цікавих у контексті
естетичних ідей робіт, як “Про кольори”, “Про ритми і гармонію”,
“Про поезію”, “Про красу слів”, “При милозвучні та немилозвучні
звуки”, “Про Гомера, про правильність мови і темні слова”, “Про
дієслова”, “Про спів”, “Про живопис”, “Словник”, “Перспектива”
та інших, які, на жаль, не дійшли до нас.
Демокрит продовжує розвивати такі основні естетичні поняття, як краса, міра, гармонія, симетрія тощо. “Об’єктивну сутність прекрасного, – зазначає О. О. Маковельський, – Демокрит
вбачає у стрункому порядку, в симетрії, в гармонії частин, у
правильних математичних відношеннях. Ця краса існує в самій
природі, і людина у своїй художній діяльності наслідує її,
влює її” [10, с. 165].
Демокрит вбачав красу в об’єктивній дійсності, однак не
мислив її без розуму: “Тілесна краса людини є дечим скотоподібним, якщо під нею не ховається розум”. При цьому він вважав, що всі біди та нещастя відбуваються з людиною через
відсутність необхідних знань. Отже, набуття відповідних знань
сприятиме вирішенню проблем.
Значна увага у Демокрита відводиться поняттю міри. У Демокрита міра – це відповідність поведінки людини її природним
можливостям і здібностям. Через призму такої міри задоволення
постає вже як об’єктивне благо, а не лише як суб’єктивне
ве сприйняття. До нас дійшли такі вислови філософа щодо цього
поняття: “Прекрасна у всьому середина: мені не до душі ні
дмір, ні недостача”, “Якщо перебрати міру, то й найприємніше
стане найнеприємнішим” та ін.
Основним принципом існування людини Демокрит вважав
перебування у благосному, безтурботному стані духу, позбавленому пристрастей і крайностей - евтюмії, яка є не простим чуттєвим задоволенням, а станом “спокою, безтурботності та гармонії”. Отже, поняття “гармонія” Демокрит розглядає не лише в
естетичному аспекті, а й визначає гармонію як один з елементів
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щастя, яке можливе за умови правильного розмежування задоволень. Краса і гармонія, на думку філософа, існують у самій
ироді, а людина лише прагне до цього всіма своїми силами, внаслідок чого виникають мистецтва.
Виникнення мистецтва, на думку Демокрита, було тісно пов’язане з певними соціальними потребами й обставинами. Слід
зазначити, що Демокрит, як і його послідовники, до мистецтв
відносили не лише поезію, музику, живопис, скульптуру, а й
землеробство, лікування, політику тощо.
У коротких фрагментах Демокрита, які стосуються виникнення мистецтв, зазначається, що вони з’явилися внаслідок
вання природі, імітації дій тварин: “Від тварин ми шляхом
вання навчилися важливим справам: ми – учні павука у ткацькому
і кравецькому ремеслах, учні ластівки в побудові жител та учні
співочих птахів, лебедя і солов’я, у співі” [Цит. за: 10].
Приділяв увагу Демокрит і творчій діяльності митця. Він
голошував, що неможливо досягти високих вершин у мистецтві
без таланту, душевного вогню і натхнення.
Таким чином, можна стверджувати, що естетика виникла
зом із появою самої людини на Землі та по-різному виявлялася в
ті чи інші періоди діяльності людини. Однак ідеї естетичного
виховання, естетичні теорії почали формулюватися в античній
філософії, яскравими представниками якої стали мілетські філософи, Піфагор, Геракліт, Емпедокл, Анаксагор, Демокрит та
інші. У подальшому планується здійснити аналіз естетичних
ідей періоду класичної античності, зокрема Сократа, Платона й
Аристотеля.
Streszczenie
Powstanie i rozwój estetycznych idei
Analizują się powstania estetyki, rozpatruje się historia rozwoju
estetycznych idei u dosokratukow: miletskich filozofów, Pitagorasa,
Heraklita, Еmpedokla, Anaksahorаsa i Demokryta.
Summary
Reasons of origin and development of aesthetic ideas
Reasons of origin and development of aesthetic ideas are analyzed. The history of development of aesthetic ideas of pre-Socratic:
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Miletus philosophers, Pythagoras, Heraclitus, Empedocles, Anaxagoras and Democritus are examined in the article.
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Mgr Віталій Литвин
м. Львів, Україна

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ
МАЙБУТНІХ АРХІТЕКТОРІВ-ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ У
ВИЩІЙ ШКОЛІ
Постановка проблеми
Сучасне суспільство підвищує вимоги до людини – вона
має цілісно сприймати наукову картину світу, розуміти
перспективи соціального й економічного розвитку, бути
готовою реалізувати себе в самостійній професійній діяльності,
спроможною
вирішувати актуальні
соціально-культурні
завдання, прагнути до подальшого саморозвитку й
удосконалення. Перебуваючи на шляху змін, освіта ХХІ ст. має
забезпечити швидку соціалізацію випускників, при цьому
враховувати мінливі умови, в яких відбуватиметься їхня
життєдіяльність. Національною доктриною розвитку освіти
України визначено, що провідною метою навчально-виховної
діяльності різних навчальних закладів є активізація, формування
й розвиток творчого потенціалу та соціальної активності
особистості, виховання професійної культури як форми
організації свідомості фахівця, системи гуманістичних й
моральних цінностей. Це передбачає розвиток у молоді
наукового мислення, професіоналізму та креативності в
майбутній діяльності, зумовлює особливу увагу до творчого
потенціалу майбутніх фахівців.
В умовах зростання соціальної конкуренції молодій
особистості необхідно вміти творчо застосовувати опановані
знання та навички, якомога ефективніше виконувати певне коло
професійних функцій. У зв’язку з цим змінюється розуміння
мети професійної освіти – на перший план виходить особистість
майбутнього фахівця, яка усвідомлюється як духовно-етичне
єство людини, суб’єкта свого інтелектуального, духовного
розвитку, зростання та самовиховання в у ході навчальної та
професійної діяльності. Така тенденція є актуальною для всіх
ланок освіти, однак особливо важлива там, де поняття
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«творчість» є невід’ємною частиною навчального процесу та
майбутньої діяльності, зокрема в архітектурно-художній освіті.
Зміни в парадигмі освіти, нові підходи до її завдань,
зумовили методологічне переосмислення, звернення до ідей
гуманізму, відображених у дослідженнях філософів, психологів,
педагогів, які стоять на гуманістичних позиціях. Модель
навчання має бути побудована так, щоб передусім виховувати
потребу в інтелектуальній, творчій праці. Це важливо для
підготовки молодих архітекторів, оскільки загальноосвітня
школа з позицій емпіричного, суб’єктивного сприйняття
навколишнього світу переважно навчала учнів, що образотворча
праця – це лише емоції, відчуття. У більшості студентівпершокурсників
не
вироблено
потреба
у
творчій
інтелектуальній діяльності, нема розуміння сутності творчого
процесу. Очевидно, можливості, які має чинна система освіти
для розвитку, формування та підтримки творчого потенціалу та
творчої самореалізації молоді, є недостатніми.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Цінність і важливість творчого потенціалу як кожної
особистості, так і суспільства в цілому не викликає сумнівів. З
одного боку, творчий потенціал є провідним соціальним
еволюційним чинником, з іншого – індивідуальним стимулом,
що дає людині змогу активно змінювати навколишнє
середовище та своє життя. Проблема творчого розвитку
особистості завжди цікавила вітчизняних і зарубіжних учених,
представників різних галузей. Теоретичні положення проблеми
розвитку творчих здібностей у навчанні та вихованні визначили
С. Бондаренко, А. Біне, Г. Гарднер, В. Давидов, Д. Ельконін, І.
Кларк, В. Левін, І. Лернер, А. Макаренко, А. Мелік-Пашаєв, Р.
Немов, С. Рубінштейн, В. Сухомлинський, Б. Теплов, С.
Швацький, Н. Щуркова та ін. Психологічним засадам
становлення й розвитку творчої активності особистості та її
творчого потенціалу присвячено праці українських психологів
Г. Бала, І. Беха, О. Киричука, С. Максименка, В. Моляка, В.
Панка, В. Рибалки та ін. Проблема формування та розвитку
творчої особистості, стимулювання її творчої потенціалу в
процесі дослідницької діяльності є об’єктом дослідження В.
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Алфімова, В. Вербицького, О. Губенка, В. Обозного, В.
Паламарчук, Г. Пустовіта, О. Савенкова, А. Сологуба, С.
Сисоєвої, Ю. Тамберга. Змістовною є праця М. Махмутова щодо
проблемного навчання, в якій розглядається творча активності в
різних проявах. В аспекті нашого дослідження становлять
інтерес також роботи К. Урбана та Р. Фрітца, що вивчають
залежність творчого процесу від умов соціального та
соціокультурного середовищ.
Проте,
проблема
розвитку
творчого
потенціалу
особистості ще не отримала належної оцінки в багатьох галузях
професійної діяльності, зокрема архітектурної освіти, на якій
лежить відповідальність за виховання творчо-сформованих
фахівців, діяльність яких значно впливає на перетворення
навколишньої дійсності, яка оточує всіх нас. Саме тому чинні
освітні практики та методики їхньої підготовки потребують
переосмислення та переорієнтації. Мета статті: проаналізувати
погляди науковців на методи розвитку творчого потенціалу всіх
учасників навчально-виховного процесу; розкрити вплив
дослідницької діяльності на підвищення креативності та творчу
самореалізацію учнів і студентів, а також з’ясувати доцільність
використання науково-дослідницької діяльності як чинника
творчого
виховання
студентів-архітекторів
у
процесі
професійної підготовки у вищих навчальних закладах (ВНЗ).
Виклад основного матеріалу.
Творчий потенціал особистості є системною якістю, яка за
змістом завжди є соціальною, а її формування залежить від
сукупності суспільних і соціокультурних чинників. Великого
значення має підтримка таланту та створення сприятливих умов
для його плекання, розвитку та реалізації. Навчально-виховний
процес залежно від завдань, змісту, форм організації та методів
може бути стимулом чи обмежувальною домінантою виховання
творчої особистості. Доцільно враховувати, що творчість,
креативна діяльність особистості фахівця постійно оцінюється з
точки зору суспільної корисності. Однак, як зазначає К. Урбан,
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«зробити когось креативним неможливо: людина має сама
зробити себе такою»1.
Освітня практика накопичила досвід розроблення та
сування низки евристичних педагогічних технологій: асоціативний метод, мозкова атака, метод сценарної розробки та драматургії, морфологічний аналіз, метод бінарних опозицій,
ицький і варіативний методи, різноманітні види моделювання,
метод активної уяви, медитативний метод, евристична бесіда,
ділова гра та ін. Проте, як свідчать чисельні дослідження,
застосування
таких
більш-менш
обмежених
методик
здебільшого не приносить значних результатів. Систематичні
наукові спостереження показали доволі незначні можливості
прямого впливу на дивергентність мислення; окрім того,
різноманітні
креативні
методики
не
відрізняються
ефективністю.
Одним з шляхів підвищення креативності навчального
процесу є впровадження освітніх технологій, заснованих на
тісній інтеракції з мистецтвом, яке не лише є провідним
естетико-соціалізуючим чинником, а й здатне спонукати до
розвитку особистісних творчих якостей. Основним методом
формування творчо налаштованої особистості в загальній
середній освіті є мистецько-інтерактивні освітні практики або
«уроки творчості». Вони передбачають залучення учнів не лише
до споглядання творів мистецтва та їх аналізу, а й до активної
творчої діяльності під час навчання. Метою мистецькоінтерактивних освітніх практик є пробудження і розвиток
креативних якостей, духовного потенціалу, формування позиції
творця, виховання креативного ставлення до навколишнього
середовища2. Розглянемо відмінності традиційних і мистецькоінтерактивних освітніх методів:
1

Urban К. К. Recent trends in creativity research and theory in Western
Europe / Urban К. К. // European Journal for High Ability. - 1990. - № 1. С. 99-113.
2
Кудряшова О.Є. Мистецько-інтерактивні освітні практики в процесі
формування творчого потенціалу людини [Електронний ресурс] /
дряшова О.Є. // Художньо-освітній простір України в контексті новітньої історії: вибрані матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф.; Київ,
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Порівняльний
аспект
Орієнтація
Вектор часу
Мотивація
Характер інформації

Традиційні освітні методи
На стандарти
Реконструкція минулого
Засвоєння знань
Несуперечність,
пропонується в
«готовому» вигляді

Процес пізнання

Засвоєння стандартів,
чужого досвіду
Конвергентне (логічне)

Тип мислення
Результати
Суб’єктоб’єктні відносини
Технології

Заплановані, відомі
Учень, студент – об’єкт
навчання

«Урок творчості»
На варіативність
Випередження
Самореалізація
Альтернативна,
отримується самостійно,
продукування власних
ідей
Перетворення, відкриття
Конвергентне і дивергентне (творче)
Вірогідні, невідомі
Учень, студент – суб’єкт
пізнання, творчості

Імітаційні, репродуктивні Проблемні, евристичні,
креативні, арт-технології
Функції педагога Вплив
Взаємодія, супровід
Наслідки
Тезаурус академічних
Рефлексія актуальних
знань, алгоритми
досягнень, мотивація
перспектив

У вищій освіті нині виникло та набуває поширення так
зване «відкрите навчання», яке стимулює та підтримує
особистісну креативність. З метою заохочення та виховання
творчих якостей студентів необхідно передусім удосконалити
структуру тієї системи, в якій має розвиватися креативність,
виявити умови, які перешкоджають, і які сприяють цьому. При
цьому, безумовно, слід враховувати профіль підготовки
майбутніх фахівців.
Як уже зазначалося, від архітекторів залежить не лише
безпека
проектованих
об’єктів,
їх
функціональність,
екологічність тощо. Не менш важливі для сучасної людини
досконалість і краса будівель, виробничих споруд, об’єктів
соціально-культурного призначення, усього міського і
22-23
листопада
2007
р.
http://www.culturalstudies.in.ua/kns2_14.php.

92

Режим

доступу:

селищного середовища. Архітектурна діяльність, як одна з
провідних ознак людського існування унікальна за своїм
характером, бо в ній нерозривно пов’язані всі основні види
людської діяльності: пізнавальна, перетворювальна, ціннісноорієнтаційна, естетична, комунікативна. Підготовка людей
творчих спеціальностей – процес «одиничний», а для
архітекторів, які поєднують мистецтво та технічне мислення,
взагалі унікальний. Тому формування особистісних якостей
майбутнього архітектора не обмежується професійною
підготовкою; його мета полягає в духовно-творчому розвитку
особистості на основі діяльності, яка здійснюється за законами
мистецтва і передбачає власну художню творчість3.
На початку XXI ст. замість раціоналізму, механістичного
детермінізму та технократизму приходить усвідомлення
духовної наповненості архітектурної діяльності. Вітчизняна
архітектура, що пережила часи знеособлення, прагне до
переосмислення не лише результатів творчості, а й самого
процесу творіння та сприйняття. Водночас у системі
архітектурної освіти, яка діє сьогодні в Україні, домінують
закони інженерно-технічного раціоналізму. Тому студенти
засвоюють схеми мислення, що нівелюють, усереднюють їхню
індивідуальність. Унаслідок цього вони проектують безлике,
одновимірне міське середовище, яке у свою чергу формує
однорідну масу споживачів (включаючи майбутніх архітекторів
і будівельників). Багато архітекторів усе ще продовжують
радянські традиції трафаретного проектування, тоді як в нових
соціокультурних, економічних і технологічних умовах
необхідна зміна концепції архітектурного проектування і
системи професійної освіти, що її підтримує.
Зарубежем,
за
винятком
постралянських
країн,
архітекторів вважають унікальними спеціалістами. Своєрідність
та глибину архітектурного об’єкту може забезпечити лише
креативна особистість, що повністю реалізує закладений у ній
3

Камінська О. Особливості змісту навчальних дисциплін у формуванні
професійно ціннісних орієнтацій майбутніх архітекторів / Оксана
мінська // Педагогіка і психологія професійної освіти. - 2011. - № 4.- С.
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творчий потенціал. Професійна самосвідомість архітектора як
спеціаліста з проектування предметно-просторового середовища
сьогодні відштовхується від бачення архітектури в єдності
образно-композиційного та конструктивного аспектів, що
передбачає однакову розвиненість раціонального мислення й
інтуїції. Існує ще одна грань спеціальності – соціальна
відповідальність, яка ставить до архітектора такі вимоги, як
наповнення проектованого середовища культурними сенсами і
значеннями,
гуманізація
й
естетизація
середовища
життєдіяльності людини та суспільства в цілому. Тенденцією
сучасної архітектурної освіти є орієнтування освітнього процесу
на розвиток високого рівня естетичної свідомості, культури,
філософських і мистецьких знань майбутніх архітекторів.
Творчий потенціал студентів архітектурних спеціальностей –
це комплекс особистісних якостей: цілепокладання, уважність,
свобода, усвідомлена сміливість, дієвість, що дозволяє
реалізувати інженерно-технічні, естетичні, соціальні та
психологічні аспекти спеціальності. Однак залишаються
нерозв’язаними питання: як усвідомити і виразити свою
індивідуальність, яким чином увійти в стан натхнення, знайти
ідею, переконати в ній інвесторів, замовників, де черпати
енергію для втілення проекту?
Продуктивність розумової та особливо творчої активності,
творчої діяльності молодих архітекторів, на жаль, не відображає
їхніх потенційних можливостей і не відповідає завданням
сучасної архітектурної освіти. Сьогодні актуальна проблема
формування творчо активної особистості, здатної самостійно
робити вибір, ставити й реалізувати цілі, що виходять за межі,
визначені шаблонними канонами, всебічно аналізувати свою
діяльність тощо. Креативний архітектор готовий не лише до
постійних змін у проектній і містобудівній діяльності, а й до
прийняття цих змін з метою творчого вирішення повсякденних
завдань.
Необхідність широких знань з низки суміжних галузей,
потрібних архітекторові для успішного розроблення проекту,
породжує, на думку теоретиків архітектури, у частини
архітекторів відчуття перебільшеної обізнаності, зокрема, в
соціальних науках, стратегії та тактиці прогнозування
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архітектурного
процесу.
Більшість
ж
українських
проектувальників, у тому числі провідних, що визначають
колективну свідомість архітектурної галузі, часто недостатньо
поінформовані про накопичені людством знання із соціальноекономічних, політичних, ідеологічних і культурних проблем та
їх природу, засоби і шляхи їх вирішення. Для багатьох
прагматично мислячих архітекторів-професіоналів знання в
галузі суспільних і гуманітарних наук продовжують залишатися
нецікавими і занадто складними. Проте сучасні умови
конкурентної боротьби все більш наполегливо диктують
необхідність розуміння психології замовника і споживача,
глибокої оцінки соціокультурної ситуації та її основних
тенденцій, володіння навичками особистісного розвитку тощо4.
Виховання професійної культури майбутнього архітектора
здійснюється в двох напрямах: розвитку професійної
індивідуальності, тобто опанування комплексу спеціальних
знань, умінь і навичок, і виховання особистості («професійна
соціалізація»), тобто залучення студентів до соціокультурного
досвіду професії та суспільства загалом, вироблення в них
комплексу якостей, сприятливих для розвитку професійної
самосвідомості та творчої активності. Єдність двох цих
напрямів визначає гармонійний розвиток особистості
майбутнього архітектора. Умовами формування професійної
культури майбутніх архітекторів є: організація цілісного
навчально-виховного процесу та його орієнтація на розвиток
структурних компонентів професійної культури; структуризація
змісту професійної підготовки на основі наскрізного проектування
в нерозривному зв’язку із засвоєнням загальноосвітніх,
загальнопрофесійних і професійно орієнтованих дисциплін;
формування професійних якостей архітекторів на основі поєднання
технічних, інформатичних, економічних, художньо-композиційних
і містобудівних компетенцій; орієнтація освітнього процесу на

4
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опанування інформаційної, проектної та художньої складових
професійної культури майбутніх архітекторів5.
Однак закономірний інтерес до архітектурної творчості
зумовлює постановку проблеми: яким чином розкривати,
розвивати і вдосконалювати особистісні якості, необхідні для
повноцінної та продуктивної творчості архітектора? Чинне
навчально-методичне забезпечення вищої архітектурнохудожньої освіти не дозволяє повною мірою формувати творчий
потенціал для підвищення ефективності архітектурної
діяльності. Не розроблена методика розвитку творчого
потенціалу студентів у професійній підготовці у вищому
навчальному закладі.
На нашу думку, ця методика буде ефективною, якщо:
творчий потенціал формувати як комплекс особистісних якостей,
що враховують потреби майбутніх фахівців і вимоги роботодавців;
обґрунтувати суть і головні характеристики творчого потенціал
архітектора, розробити основні напрями розвитку, критерії
оцінювання творчого потенціалу студентів архітектурно-художніх
спеціальностей; у зміст архітектурної підготовки включити
комплекс науково обґрунтованих гуманітарних, зокрема
психолого-педагогічних знань, необхідних на сучасному етапі;
дидактичні підходи базувати на принципах інформатизації,
модерації та застосування тренінгу, проектного навчання й інших
ефективних форм навчально-пізнавальної діяльності.
Потреба у творчій інтелектуальній діяльності у процесі
професійної підготовки має перерости в постійний стан молодої
особистості. Усвідомлення того, що творча наснага, натхнення –
це результат тривалої наполегливої інтелектуально-духовної
праці та подолання в собі таких моральних вад, як лінь,
байдужість, дає правильне розуміння творчого процесу:
відкривати для себе щось нове в цьому світі, а також відкривати
і створювати щось для інших. Лише в цьому випадку людина
відчуває не тільки потребу, а й радість від усвідомлення свого
5
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місця в суспільстві, а це додає їй професійної впевненості,
формує внутрішню культуру, світогляд, а також, соціальну
відповідальність. Без перебільшення, мистецтво, творчість
здатні наповнити ідеями гуманізму поступ науково-технічного
прогресу, зробити глибшими за змістом архітектурнобудівельну й архітектурно-художню освіту6.
Відомо, що основою професійної компетентності
архітектора є проектна діяльність, адже змістом його праці є
створення (проектування) соціально-виробничої системи, яка
реалізує потреби суспільства в організації просторового
середовища життєдіяльності. Оскільки проектування, проектна
робота та здатність її організовувати, управляти нею є найбільш
значущими в діяльності архітекторів, закономірним є
застосування у процесі їхньої підготовки проектного навчання,
яке має характер наскрізного курсового та дипломного
проектування. Основним принципом цієї технології є
комплексний підхід, коли весь навчальний матеріал
підпорядкований архітектурному проектуванню, навчанню
творчому методу архітектора, створенню умов для засвоєння
практичних умінь і навичок, необхідних для архітекторапрофесіонала. При цьому створюється особлива психологопедагогічна ситуація цілісного навчання, яка ґрунтується на
міждисциплінарності, що передбачає інтеграцію отриманих
знань, які актуалізуються в архітектурному задумі та синхронно
впливають на студента у процесі творчої діяльності. Він
опановує методи типологічного, функціонального, економічного
й візуального аналізу, оцінювання та синтезу – прийоми
компоновки цілісної системи архітектурного об’єкту.
У цьому контексті важливе формування навчальнодослідницьких вмінь, які стимулюють розвиток творчого
потенціалу особистості архітектора, його здатність до
самоорганізації, творчого самовираження. Адже відомо, що
однією з важливих властивостей творчої особистості є її
6
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схильність до дослідницької діяльності, яка дозволяє повною
мірою
розкрити
природні
здібності,
розвивати
й
удосконалювати творче мислення, виробити навички знаходити
ефективні рішення7.
Сутність дослідницької технології, її вплив на
особистісний розвиток розкрито в роботах О. Анісімової, С.
Бондар, А. Кіктенко, М. Пєхоти, Г. Цехмістрової та ін. Зокрема,
Г. Цехмістрова вважає, що «науково-дослідницька діяльність є
одним із найважливіших засобів підвищення якості освіти і
виховання учнівської молоді, здатної творчо застосовувати в
практичній діяльності найновіші досягнення науково-технічного
прогресу»; крім того «розвиток наукових досліджень впливає на
якість навчального процесу, оскільки вони змінюють не лише
вимоги до рівня знань і вмінь, а й сам процес навчання і його
структуру»8.
На думку науковців, дослідницька діяльність у процесі
навчання – особливий вид освітньої діяльності, що виникає в
результаті функціонування механізму пошукової активності й
ґрунтується на основі дослідницької поведінки. На відміну від
пошукової активності, яка є лише пошуком в умовах
невизначеної ситуації, дослідницька діяльність передбачає
оброблення одержаних результатів (акт аналітичного мислення:
аналіз, синтез, класифікація й ін.), оцінювання розвитку
ситуації, прогнозування (побудова гіпотез) відповідно до
подальшого її еволюціонування, а також моделювання своїх
майбутніх передбачуваних дій.
Дидактичною метою дослідницької діяльності є
гармонійний
розвиток
інтелектуальних
здібностей,
дослідницьких умінь і творчого потенціалу суб’єкта навчання,
формування на цій основі компетентної, креативної особистості.
7
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Дослідницька діяльність забезпечує студентам продуктивну та
мисленнєву діяльність на найвищому рівні творчості, а також
засвоюваність знань на рівні знань-трансформацій при
ефективному виявленні усіх творчих здібностей9. Незалежно від
виду дослідницької діяльності, вона має узгоджуватись із
раніше здобутим науковим знанням, впорядкованим за
допомогою системи наукових понять; мають застосовуватися
відповідні методи одержання інформації від об’єктів
дослідження (різні види спостережень, експериментів); методи
опрацювання пошукової інформації повинні відповідати нормам
майбутньої професійної діяльності10. Навчально-дослідна робота
майбутніх архітекторів виявляє їхню готовність до самостійної
пізнавальної діяльності й сприяє розвитку творчих здібностей.
Характерною ознакою такої діяльності є те, що студент
потрапляє в ситуацію, яка потребує не лише засвоєння готових
знань, а й їх здобування. Він сам робить припущення, планує
роботу й активно здійснює свій план, перевіряє результати.
Методика творчого розвитку студентів архітектурнохудожніх спеціальностей передбачає визначення меж творчого
потенціалу, розроблення критеріїв, за якими можна визначити
сформованість творчих здібностей, а також реалізацію
програми, направленої на виявлення, плекання й удосконалення
особистісних якостей. Така програма заснована на методах
самооцінки
і
поведінкового
спостереження,
включає
організацію вибору значущих для творчої роботи особистісних
якостей, визначення оцінки вибраних якостей, побудову
графічної епюри, що відображає кількісне вираження цих
якостей творчого потенціалу студента-архітектора. У програму
входять вправи з розвитку комунікативних навичок, синестезії,
кінестезії, розширенню сприйняття, опанування досвіду
підготовки до творчої діяльності, футуропрактики і практики
стресостійкості, а також вираження думки засобами графіки,
9

Оpгaнiзaцiя тa yпpaвлiння твopчoю діяльністю cтapшoклacникiв нa
ypoкax пpиpoдничo-мaтeмaтичнoгo циклу : нaвч. посібник / A.B. Ceмeнoвa. - Одeca : Дpyк, 2001. - 207 с.
10
Бaлл Г. О. Cyчacний гyмaнiзм і ocвiтa: сoцiaльнo-фiлocoфcькi тa
гo-пeдaгoгiчнi acпeкти / Г. О. Бaлл. - Рівне: Лicтa-M, 2003. - 128 с.
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живопису, об’ємно-просторової композиції. Вправи проводяться
у формі тренінгу і враховують як індивідуальні особливості
учасників, так і особливості групового навчального процесу та
проектної діяльності, що забезпечує формування в студентів
належного рівня професійної культури. У них виробляється
виразний художній смак, професійна етика, досягають
належного рівня художні здібності, розвивається фантазія,
об’ємно-просторове мислення; виховуються особистісні якості
(комунікабельність, відповідальність за наслідки своєї
діяльності, творча активність, взаємодопомога, упевненість в
собі тощо); формується мотивація до освітньо-професійної
діяльності та прагнення самовдосконалюватися11. Орієнтація на
реальні потреби суспільства в архітектурно-будівельній галузі
забезпечуватиметься лише в тому випадку, якщо майбутні
архітектори у процесі навчання опанують основи гуманітарного
мислення, що передбачає рефлексію, усвідомлення іншого через
усвідомлення себе, своїх відчуттів, потреб, а також набудуть
навичок регулювання свого емоційного стану, розвитку
особистісних
якостей,
професійної
компетентності,
інформаційної культури та творчого потенціалу.
Допомагають студентам ВНЗ архітектурного профілю
реалізувати творчі здібності у процесі навчання:
- нестандартні організаційні форми: диспути, тренінги,
конкурси, турніри, змагання;
- семінари, на яких відбувається обмін новою інформацією,
здобутою самими студентами, у тому числі з Інтернету;
- об’єднання в групи для виконання проектних завдань,
засвоєння певної теми, пошуку відповідей на актуальні питання;
- проведення дискусій, які дозволяють показати та відстояти
власну думку;
- заняття у формі бесід, інтелектуальні та ділові ігри, творчі
завдання, дослідницькі проекти, пошукові роботи.

11

Ражева С. Ю. Методика развития творческого потенциала в
профессиональной подготовке студентов архитектурно-художественных
специальностей: дис.... канд. пед. наук: 13.00.08 / Ражева Светлана
Юрьевна. - Екатеринбург, 2007. - 190 с, с. 5-6.
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Ефективною
для
розвитку
творчого
потенціалу
архітекторів і дизайнерів є клаузура (лат. – запирати) –
виконання студентами графічного начерку первісної,
попередньої ідеї просторової теми, художнього образу споруди
певного функціонального призначення або містобудівного
утворення з метою подальшої роботи над проектом 12. Назва
цього навчального методу походить від старої традиції
навчання, коли виконавців ізолювали один від одного,
запираючи в окремому приміщенні (в німецькій мові «Klausur»
означає іспит, екзамен).
На наш погляд, для підвищення культури творчого
потенціалу фахівців-архітекторів необхідний комплексний підхід
до виховання необхідних професійних якостей та особистісних
властивостей студентів архітектурних спеціальностей. На основі
аналізу літературних джерел і власного практичного досвіду
можемо стверджувати, що важливим аспектом роботи зі
студентами архітектурного профілю є спеціально організована
дослідно-експериментальна діяльність, яка має вирішальний
вплив на розвиток психічних процесів, збагачує форми пізнання
навколишнього світу, що в свою чергу, створює передумови для
подальшого формування нових способів пізнавальної
діяльності. Результативність розвитку творчого потенціалу
майбутніх фахівців залежить від чіткої організації навчальновиховного процесу щодо дослідницької діяльності, а також
зацікавленості й співпраці в цьому напрямі всіх учасників
навчально-виховного процесу.
Висновки та перспективи подальших досліджень:
1. Суспільство потребує компетентних фахівців, готових
до роботи у складних, непередбачуваних умовах, творчих
особистостей в усіх галузях людської діяльності, тому проблема
створення умов для розвитку творчого потенціалу кожної
особистості є однією з актуальних та невідкладних.
2. Процес розвитку творчості поступовий і потребує
системного підходу до виховання особистості, здатної і

12

http://slovopedia.org.ua/44/53402/297420.html">КЛАУЗУРА</a.
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підготовленої до активного, позитивно-творчого осмислення та
перетворення світу.
3. Використання дослідницької технології здатне
забезпечити освіченість, розвиток і вихованість учнів і студентів
відповідно до вимог, запропонованих сучасним ступенем
науково-технічного і соціального прогресу.
4. Спеціально організована навчально-дослідницька
діяльність має вирішальний вплив на розвиток мисленнєвих
процесів майбутніх фахівців, збагачує форми пізнання
навколишнього світу, що створює передумови для подальшого
формування креативності.
5. Залучення студентів архітектурних спеціальностей до
дослідницької діяльності дає можливість розвинути здібності, на
основі яких відбувається адаптація та соціалізація особистості,
інтелектуально, психологічно та морально готової до творчої
діяльності та подальшого професійного самовдосконалення
протягом усього життя.
Творча діяльність є найвищим рівнем людської діяльності,
бо лише на основі творчості можливий суспільний поступ. Тому
формування творчого потенціалу спеціаліста в навчальних
закладах професійної освіти є важливою проблемою, яке має
визначати
напрями
модернізації
української
освіти.
Стрижневими завданнями є формування навчальних і
позанавчальних програм підвищення рівня естетичного та
духовного виховання, активізації творчої діяльності молодого
покоління, залучення до активної участі в мистецькому житті
Європи і світу, а також розроблення програм підтримки
талановитої молоді. Пріоритетними мають стати дослідження
процесу формування естетичних і художніх потреб молоді та
юнацтва у процесі професійної підготовки різного рівня і
профілю.
Streszczenie
W artykule rozpatruje się miejsce i rola badawczej działalności
studentów w rozwoju ich twórczego potencjału w teorii i praktyce
zagranicznej i ukraińskiej architektoniczny-artystycznej edukacji.
Wyłożyła się analiza psychologicznych i pedagogicznych problemów i sprzeczności w zavodowej edukacji fachowców-architektów,
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a także poszukiwanie konceptualnych podejści do podwyższenia
jakości ich ksztalcenia.
Kluczowe słowa: architektoniczna edukacja, uczelnia wyższa,
twórczość, twórcza jaźń, twórcza aktywność, zdolności, twórczy potencjał, badawcza działalność, projektowe nauczanie, fachowa kultura.
В статье рассматривается место и роль исследовательской
деятельности студентов в развитии их творческого потенциала в
теории и практике зарубежного и украинского архитектурнохудожественного образования. Изложен анализ психологопедагогических проблем и противоречий в профессиональном
образовании специалистов-архитекторов, а также поиск
концептуальных подходов к повышению качества их
подготовки.
Summary
The paper considers the place and role of research in students
develop their creative potential in the theory and practice of foreign
and Ukrainian architectonically-artistic education. The article expounds the analysis of psychological and pedagogical problems and
contradictions in specialists-architects’ professional education, and
also researches the conceptual approaches to their training quality
raise.
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Dr Paweł Bucoń
KUL Stalowa Wola

WARTOŚĆ CIERPIENIA W ASPEKCIE
PRAWNO - TEOLOGICZNYM
1. Wstęp
Cierpienie, które od pierwszych chwil życia aż do śmierci towarzyszy człowiekowi, najczęściej określane jest jako negatywny
stan psychiczny, bądź fizyczny i emocjonalny doświadczany jako
ból. Cierpienie może mieć postać pewnego rodzaju lęku, żalu, swoistej krzywdy, czy też smutku, a także bólu fizycznego spowodowanego chorobą, urazem, czy kontuzją. Cierpienie jest skutkiem albo
przejawem, czyli cierpienie jest wtórne względem swej przyczyny 1.
Doświadczając cierpienia, ludzie wielokrotnie podejmowali
próby odpowiedzi na pytanie o jego sens i wartość. Rzymski prawnik
Ulpian pisał, że prawem natury jest to, o czym natura poucza
wszystko, co żyje. Prawo to bowiem jest właściwe nie tylko rodzajowi
ludzkiemu, lecz wszystkiemu, co żyje, czy to w niebie, czy to na ziemi, czy temu co rodzi się w morzu. Nie tylko ludzie, ale i zwierzęta,
także dzikie podlegają doświadczeniu tego prawa2. Tak jak narodziny i
śmierć, tak również cierpienie zostało wpisane w naturę wszelkich
istot żywych. Jeśli cierpienie nie omija żadnego człowieka to należy
stwierdzić, że jest jednym z praw, które rządzą jego istnieniem.
Samo pojęcie prawa trzeba wywodzić z filozoficznej głębi, z
naturalnego porządku. Prawo to włączona w naturalny porządek
najwyższa mądrość. To mądrość, która poucza o porządku świata i
stanowi klucz do sztuki życia3. Odkrycie wartości cierpienia, przyjęcie go i dźwiganie jego brzemienia stanowi o mądrości oraz wielkości cierpiącego.

1

J. Zimny, Cierpienie jako pedagogia człowieka, „Pedagogika Katolicka”,
Nr 7 (2/2010), s. 55.
2
Por. M. A. Krąpiec, Człowiek i prawo naturalne, Lublin 2009, s. 63.
3
Por. M. T. Cyceron, spolszczyła I. Żółtowska, O państwie, O prawach, Kęty
1999, s. 104. Zob też M. T. Cyceron, przekład z oryginału łacińskiego K. Wisłocka – Remerowa, Wybór pism naukowych, Warszawa 2002, s. 284 – 292.
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Dlaczego jednak w naturalny porządek świata zostało wpisane
prawo cierpienia? Pytał o to starożytny mędrzec Seneka słowami:
„(…) dlaczego Bóg okazał się do tego stopnia niesprawiedliwy w
rozdziale przeznaczeń, że nawet dobrych skazał na ubóstwo, na rany
i na bolesne przypadki śmierci? Dlatego, że twórca nie może zmienić
tworzywa. Takie jest twarde prawo, że pewnych właściwości nie da
się od niektórych rzeczy odłączyć, przywarły do nich, nierozerwalnie
zrosły się z nimi. Ale raz jeszcze dlaczego Bóg dopuszcza, żeby na
ludzi dobrych spadało coś złego? Nieprawda, że Bóg dopuszcza. On
tylko wszelkie zło od nich oddala, jak występki, haniebne uczynki,
nikczemne myśli, grabieżcze zamiary, ślepą żądzę i chciwość dybiącą na cudze mienie. On tylko samych ludzi strzeże i chroni. A może
ktoś jeszcze będzie żądał od Boga, by miał w opiece toboły dobrych
ludzi? To przecież oni sami zwalniają Boga z tej troski, gardząc tym
co zewnętrzne”4. Choć zagadnienia wartości i sensu cierpienia były
wielokrotnie podejmowane, to jednak nie zostały w pełni i przekonywująco wyjaśnione na gruncie filozoficzno – prawnym.
Ludzie wierzący podejmują podobne refleksje. Pytają dlaczego
Bóg, który jest miłością (1 J 4,16), Najwyższym Dobrem i chce dobra, pozwala ludziom cierpieć? Jaką wartość w oczach Boga ma
cierpienie? Ku czemu ma prowadzić cierpienie w planach Bożych?
Chrześcijańska wizja cierpienia różni się od tej, jaką dają niektóre tradycje kulturalne i religijne, utrzymując, że już samo istnienie
jest złem, od którego trzeba się uwalniać5. Chrześcijanin winien spoglądać na cierpienie przez pryzmat wiary. Sobór Watykański II
stwierdza, że „Wiara jest cnotą nadprzyrodzoną, dzięki której, za
natchnieniem i pomocą łaski Bożej, wierzymy w prawdziwość Objawienia Bożego: nie ze względu na przyrodzone poznanie wewnętrznej prawdy rzeczy (objawionych), lecz dla powagi Boga objawiającego; który nie może się ani mylić, ani wprowadzać w błąd”6.
4

L. A. Seneka, O opatrzności, [w:] Myśli i ludzie – Seneka, tłum. L. Joachimowicz, Warszawa 2004, 175-176.
5
Por. Jan Paweł II, Salvifici doloris, List Apostolski Ojca Świętego Jana
Pawła II do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych i wiernych całego Kościoła katolickiego o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia, pkt 7;
dalej jako: Sd.
6
Sess. 3, 1.
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Wielokrotnie, już dziecko doświadcza łaski wiary w momencie
chrztu świętego. I to nie rodzice, ani katecheci obdarowują dziecko
tą łaską. Bóg jest tym, który pragnie dziecka wcześniej niż przyszło
na ten świat. On każde dziecko wyprzedza i prowadzi swoją łaską i
zaprasza go do uczestnictwa w swoim życiu. Życie wiary jest jednak
procesem, który wymaga współpracy z łaską Bożą, czasu, wielu lat a
niekiedy nawet całego życia. Życie wiary winno być pogłębiane
przez poznawanie tego, w imię którego zostaliśmy ochrzczeni i w
którego uwierzyliśmy7. Wiara jest w nas początkiem, fundamentem i
korzeniem naszego życia jako życia dzieci Bożych. Musi ona zawierać trzy pierwiastki: zgodę umysłu, poruszenie woli i natchnienie
łaski obejmującej całość aktu ze strony wierzącego8. Źródłem, które
umożliwia nam pogłębianie wiary, poznanie Stwórcy, Jego wizji
naszego życia złączonego z cierpieniem, jest Słowo Boże.
Błogosławiony Jakub Alberione pisał, że w samej Biblii znajdujemy ponad 200 miejsc, w których Bóg nakazuje czytać i zgłębiać
Pismo Święte. A jeśli Bóg jest jego Autorem, bez wątpienia znaczy,
że chce, aby było czytane9. Ojciec Święty Benedykt XVI wzywał do
pogłębionej lektury Pisma Świętego słowami: „Nauczcie się częstszego obcowania ze Słowem Bożym, medytowania nad nim, zwłaszcza w lectio divina, duchowej lekturze Biblii”10. Analiza biblijnych
tekstów pozwala nam odkrywać ciągle nowe płaszczyzny. Podstawową warstwą jest część historyczna. Drugą płaszczyznę stanowi
interpretacja postaci lub wydarzenia opisanego w Biblii i obraz literacki stworzony przez autora. Trzecią warstwą jest teologia objawiona w tekście11. Opisy biblijnych wydarzeń są tak skonstruowane, by
uwagę czytelnika zwrócić przede wszystkim na ich treść teologiczną
a zawarte w Biblii szczegóły służą jedynie naświetleniu poszczegól7

Por. A. Tkáč, Potencjał duchowy dziecka w procesie formacji duchowej,
„Pedagogika Katolicka”, Nr 7 (2/2010), s. 41, 43.
8
C. Marmion, Chrystus wzorem kapłana, Warszawa 2010, 68-69.
9
W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 2008, s. 1078.
10
Benedykt XVI, Homilia skierowana do młodzieży podczas podróży apostolskiej do Turynu w dniu 2 maja 2010 roku, [w:] L’Osservatore Romano,
wydanie polskie, nr 7/2010, s. 36.
11
Mędrzec, którego zgubiły kobiety – rozmowa z ks. T. Jelonkiem, [w:]
Biblia krok po kroku, nr 12, lipiec 2010, s. 9-13.
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nych okoliczności i nie są to historyczne przekazy sensu stricto. Wobec tego, jak Słowo Boże przyjmowane z wiarą wyjaśnia i pomaga
odkryć wartość cierpienia?
2. Cierpienie w Starym Testamencie
Pismo Święte jest wielką księgą o cierpieniu. Warto jednak
zwrócić uwagę, że hebrajskie słownictwo Starego Testamentu nie
posiadało odrębnego wyrazu na „cierpienie” a wszystko, co było
cierpieniem określało jako „zło”. Dopiero język grecki, a wraz z nim
Nowy Testament (oraz greckie przekłady Starego Testamentu) zaczął posługiwać się czasownikiem „cierpieć”12. Można więc przyjąć,
że człowiek doznając lub czyniąc zło, staje się podmiotem cierpienia.
W Starym Testamencie jest wiele przykładów sytuacji, które mają
znamiona cierpienia, np. niebezpieczeństwo śmierci, którego doświadczył Ezechiasz (Iz 38,1-3), śmierć własnych dzieci, którą przeżył Dawid (2 Sm 19,1), bezdzietność, której obawiał się Abraham
(Rdz 15,2), tęsknota Izraelitów za ojczyzną (Ps 137 [136]), prześladowanie i wrogość otoczenia (Jr 18,18), szyderstwo i wyśmiewanie
cierpiącego Hioba (Hi 19,18; 30,1.9), samotność i opuszczenie cierpiącego Sługi (Iz 53,3), wyrzuty sumienia proroka Zachariasza (Za
12,10), trudność zrozumienia, dlaczego złym dobrze się powodzi,
podczas gdy sprawiedliwi doznają cierpień (Koh 4, 1-3), niewierność
i niewdzięczność ze strony bliskich (Hi 19,19). Stary Testament,
traktując człowieka jako „całość psychofizyczną”, łączy często cierpienia „moralne” z bólem określonych części organizmu: kości (np.
Iz 38,13), nerek (np. Lm 3,13), wątroby (np. Lm 2,11), wnętrzności
(np. Iz 16,11), serca (np. Jr 4,19). Nie da się bowiem zaprzeczyć, że
cierpienia moralne miewają również swoją komponentę „fizyczną”
(somatyczną), a często odbijają się na stanie całego organizmu 13.
Spośród licznych obrazów cierpienia ukazanych na kartach
Biblii nawiążę do kilku z nich. Już na samym początku, po grzechu
nieposłuszeństwa pierwszych ludzi w raju, Bóg zapowiada, że ich
życiu towarzyszyć będzie cierpienie. Do kobiety Bóg rzekł: „Pomnożę twoje bóle związane z porodem. W bólu będziesz rodziła
dzieci. Do twojego męża będziesz lgnęła (…)” (Rdz. 3, 16). Rodze12
13

Por. Sd, pkt 7.
Sd, pkt 6.
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nie dzieci będzie się łączyło z wielkim bólem – co symbolizuje utratę
harmonii z samym sobą i naturą. Utrata pierwotnej równości kobiety
z jej „odpowiednikiem”, mężczyzną, jest częścią straty, co sugeruje,
że podporządkowana pozycja kobiety w społeczeństwie izraelskim
nie była zamiarem Boga, lecz rezultatem ludzkiego grzechu 14.
Do mężczyzny Bóg powiedział: „(…) przeklęta niech będzie
ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz zdobywał na niej pożywienie przez wszystkie dni życia. Będzie ci ona rodziła ciernie i osty
(…). W pocie czoła będziesz zdobywał pożywienie, (…)” (Rdz. 3,
17-19). Mężczyzna nie został przeklęty, lecz z powodu jego występku przekleństwo dotknęło ziemię. Jej doglądanie i pielęgnowanie
stanie się teraz uciążliwym trudem. Ziemia będzie rodziła cierń i
oset, człowiek będzie musiał i tak czerpać z niej pożywienie, wiodąc
ciężki żywot dopóki nie stanie się prochem, z którego został uczyniony. Praca, zamiast być dla niego źródłem satysfakcji, przyniesie
mu rozczarowanie i bark poczucia spełnienia15.
W ten sposób Bóg nie wymierzył ludziom kary, lecz pozwolił
jedynie, aby doświadczyli na sobie skutków własnego wyboru16, a
jednym z nich jest cierpienie. Chociaż Bóg zapowiada trud i cierpienie a nadto wygania człowieka z raju, to jednak nie przeklina go, nie
opuszcza, ale sporządza ludziom ubrania ze skóry i okrywa ich (Rdz.
3, 21). Sporządzenie ludziom ubiorów przez Boga jest znakiem pojednawczym, przystosowanym do ludzkich ograniczeń17. Wprowadzając cierpienie w egzystencję człowieka Bóg nie przestaje go kochać, opiekować się nim i towarzyszyć mu w codzienności.
Biblijnym obrazem, prezentującym, w sposób bardzo żywy,
człowieka, który z sercem rozdartym i umysłem pełnym przygnębienia i niepokoju, zmaga się z osobistym doświadczeniem cierpienia,
jest Księga Hioba. Znana jest historia Hioba, człowieka pobożnego,
14

Katolicki Komentarz Biblijny, R. E. Brown, J. A. Fitzmyer, R. E. Murphy
(red. nauk. wyd. oryg.), W. Chrostowski (red. nauk. wyd. pol.), Warszawa
2004, s. 18.
15
Katolicki Komentarz…, s. 18-19.
16
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu z komentarzem, T. Brzegowy, A. Colacrai, J. Łach, F. Mickiewicz, A. Tronina, J. Warzecha (red.
nauk.), Częstochowa 2011, s. 41.
17
Katolicki Komentarz…, s. 18-19.
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który miał liczną rodzinę, ogromny majątek i cieszył się wielkim
prestiżem w swojej społeczności. Szatan za zezwoleniem Boga, odebrał mu wszystko, zniszczył jego majętności i pozbawił dzieci, a na
samego Hioba zesłał bolesną i odrażającą chorobę. Nie zdołał jednak
odwieść go od pobożności. Cierpienie, w którym najbardziej uciążliwy stał się nie ból fizyczny, lecz odczucie milczenia Boga, ostatecznie pozwoliło Hiobowi ukształtować w sobie najbardziej dojrzałe
pojęcie wiary, oparte na bezwarunkowym zaufaniu i przekonaniu, że
nieprzeniknione działanie Stwórcy zawsze pozostaje tajemnicą a
zamiary Boga należy raczej czcić a nie badać (Hi 11,7). Tylko Bóg
może do głębi pocieszyć serce człowieka. Prawda ta stanowi główne
przesłanie tej księgi. Broniąc godności i wolności człowieka (Hi
27,5-6), Hiob staje przed Bogiem z wyrzutem, do końca mając nadzieję, że odczuje Bożą bliskość i obecność. Kiedy bohaterowi wydaje się, że pozostaje mu jedynie śmierć, Bóg nieoczekiwanie się
pojawia, tak jak nieoczekiwanie dał Hiobowi odczuć gwałtowność
swojej łaski, która przemieniła jego życie. Bóg zawsze zaprasza do
swojej obecności, co nie oznacza, że nie poddaje człowieka trudnym
próbom. Największą siłą Hioba, nawet w chwilach bliskich rozpaczy, jest wciąż tląca się nadzieja, że Bóg zawsze pozostaje wierny,
nawet, jeśli człowiek w ogóle nie pojmuje Jego działania. Bóg, który
się ukrywa, istnieje, a nadzieja w sercu człowieka pielęgnuje wiarę
(Hi 31,35.37)18.
Tematem Księgi Hioba jest cierpienie, które w ocenie głównego bohatera jawi się jako zupełnie niezawinione a według mędrców –
przyjaciół jest skutkiem jego grzechu wobec Boga (Hi 4,7-9). Hiob
przeżywa ból i zwątpienie w sens życia, niestrudzenie obstając przy
swej niewinności. Buntuje się przeciwko niesprawiedliwości, która
go spotkała i odwołuje się do trybunału samego Boga, chcąc u Niego
szukać wyjaśnienia swoich cierpień. Pozostaje jednak wierny Bogu a
w chwilach największej wewnętrznej rozpaczy i wyszydzenia nawet
przez najbliższych, nie zwątpił w Boga. Cierpiąc ma nadzieję na
intymną i trwałą więź z Bogiem, nie opierającą się jedynie na wy18

Ponad 2300 lat po powstaniu księgi Hioba, w 1912 r., papież św. Pius X,
ojcu Columbanowi Marmionowi zadedykował następujący tekst: „We
wszystkich trudnościach myśl o tym: Pan jest - a Pan będzie twoim mocnym wspomożycielem”. Por. C. Marmion, Chrystus…, s. 159.
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mianie darów lub usług, lecz na komunii miłości. W głębi swego
jestestwa zdobywa się na wyznanie wiary, że Bóg, jego Obrońca,
odsłoni jednak prawdę o nim i wyznaje:
„Ja wiem, że mój Obrońca żyje!
Jako ostatni stanie nad moim prochem.
Potem okryje mnie skórą
i żywy Boga zobaczę.
Ja sam go zobaczę, nie ktoś obcy” (Hi 19,25-27a).
Ostatecznie Bóg zabiera głos i wykazuje, że niezawinione
cierpienie Hioba mieści się w Jego zbawczym planie pozostając tajemnicą, której człowiek zgłębić nie potrafi (Hi 38-39) oraz wzywa
do uznania porządku ustanowionego przez Boga (Hi 40,6-41,26).
Hiob pragnął zobaczyć Boga oczyma duszy i odczuć Jego bliskość,
Bóg zaś pragnął, aby Hiob zrozumiał, co to znaczy wierzyć, by pojął,
że wiara jest darem i żywym zdarzeniem. Obydwa pragnienia Boga i
człowieka spełniają się z chwilą, gdy Hiob uznaje swój błąd i kładzie
rękę na ustach, na znak pokornego podporządkowania się Bogu (Hi
40,1-5; 42,1-6)19. Płynące z Księgi Hioba przesłanie odkrywa przed
nami pierwiastek Bożej logiki miłości i skłania do przyjęcia go jako
tajemnicy, której człowiek nie jest zdolny przeniknąć swym rozumem, ale powinien przeżywać w zaufaniu i wierności Stwórcy20,
niezależnie od położenia pamiętając, że bojaźń Pana jest mądrością a
powstrzymywanie się od występków roztropnością (Hi 28,28).
3. Cierpienie w Nowym Testamencie
Aby poznać pełniejszą (prawdziwą) odpowiedź na pytanie o
wartość cierpienia, musimy skierować nasze spojrzenie na zawarte w
Nowym Testamencie objawienie Bożej miłości, która jest ostatecznym źródłem sensu wszystkiego. Miłość jest też najpełniejszym źródłem odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. Odpowiedzi tej udzielił Bóg człowiekowi w Krzyżu Jezusa Chrystusa21.
Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy kto w
Niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3,16). Słowa te
wyrażają istotę teologii zbawienia (soteriologii), która oznacza wy19

Pismo Święte…, s. 1107-1108.
Sd, pkt 11.
21
Sd, pkt 13, 14.
20
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zwolenie od zła, a przez to łączy się ściśle z cierpieniem. Wskazuje
to, iż owego wyzwolenia ma dokonać Jezus przez własne cierpienie.
Jest to zupełnie nowa, nieznana ludziom Starego Przymierza, optyka
„cierpienia”. Bóg daje swojego Syna, aby ten cierpiał i umarł za nas
dla naszego zbawienia, abyśmy nie zginęli przez grzech na wieki, ale
mieli życie wieczne z Bogiem. Jest to zupełnie nowy sens i nieznany
dotąd wymiar cierpienia. W swoim zbawczym posłannictwie Chrystus ma przezwyciężyć grzech i śmierć. Przezwycięża grzech swoim
posłuszeństwem aż do śmierci, zaś śmierć – Zmartwychwstaniem.
Chrystus nie usuwa cierpień doczesnych z życia ludzkiego, ale na
każde cierpienie rzuca nowe światło zbawienia. Jest to światło
Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny22.
W swej mesjańskiej działalności wśród Izraela, Chrystus przybliżał się nieustannie do ludzkiego świata przenikniętego cierpieniem. Uzdrawiał chorych, pocieszał strapionych, wskrzeszał umarłych,
leczył chromych, niewidomych, głuchych, trędowatych, wyrzucał złe
duchy. Był także miłosiernym lekarzem dusz, który nikogo nie potępił,
ale odpuszczał grzechy i zagubionym pokazywał drogę powrotu do
Ojca. Czynił tylko dobrze, dostrzegał potrzebujących, cierpiących i w
swej wrażliwości przychodził im z miłosierną pomocą.
Nade wszystko jednak Chrystus sam stał się uczestnikiem
ludzkich cierpień. Cierpiał na ciele, na duszy, na sławie, na wszystkim. Cierpiał od wszystkich - od Żydów, od pogan, od kapłanów i od
ludu, od wrogów i przyjaciół - cierpiał nawet z powodu Matki swej
najmilszej, która z Nim dzieliła boleści, i z powodu Ojca Niebieskiego, którego gniew ciążył nad Nim za grzechy świata. Cierpiał niezrównanie więcej, niż wszyscy Męczennicy i wszyscy ludzie razem
wzięci, a cierpiał bez ulgi, bez pociechy, bo chciał kielich boleści
spełnić aż do dna, tak, iż On jeden mógł powiedzieć: „O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, zobaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść podobna do tej co mnie przytłacza” (Lm 1,12) 23.
Jezus zapowiada uczniom, że będzie musiał wiele wycierpieć i
zostanie zabity. Gdy Piotr chce Go odwieść od tego zamiaru, Jezus
bardzo stanowczo się mu sprzeciwia (Mt 16, 21-23). Świadom swej
ziemskiej misji, w ostrych słowach Jezus daje do zrozumienia, że
22
23

Sd, pkt 14.
Św. J. S. Pelczar, Rozmyślania o życiu kapłańskim, Ząbki 2008, 286-287.
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chce wypełnić wolę Ojca. Chrystus pokazuje uczniom, że kto chce
iść za Nim będzie cierpiał (Łk 9,23). Rozmiar Chrystusowego cierpienia doskonale ukazuje prorok Izajasz w czwartej pieśni o Słudze
Pana (Iz 52,13 - 53,12), która wybrzmiewa podczas liturgii Wielkiego Piątku:
„Podobnie jak wielu patrzyło na niego ze zgrozą
- tak zniekształcony, niepodobny do człowieka był jego wygląd
I jego postać niepodobna do ludzi (…).
Nie było w nim blasku ani wspaniałości,
Które by przyciągały nasz wzrok,
Ani wyglądu,
Który by się nam podobał.
Wzgardzony i odtrącony przez ludzi,
Doświadczony chorobą i cierpieniem,
Jak ktoś, przed kim zasłania się twarz.
Został wzgardzony, a my nie zwracaliśmy na niego uwagi.
Oto on dźwigał nasze choroby
I wziął na siebie nasze cierpienia,
A my uznaliśmy go za ukaranego,
Pobitego i pognębionego przez Boga.
Lecz on był zraniony za nasze grzechy,
Zmiażdżony za nasze winy (…).
Męczono go, lecz znosił to pokornie
I nie otworzył swoich ust.
Po upokorzeniu i sądzie został zabrany,
Ale czy ktoś się przejmuje jego losem? (…)
Pochowano go wśród złoczyńców
I złożono go w grobie bogacza,
A przecież nie dopuścił się przemocy
Ani na jego ustach nie było fałszu
Lecz Pan pragnął zmiażdżyć go cierpieniem”.
W całkowitym posłuszeństwie Bogu Sługa czyni ze swojego
życia ofiarę wynagradzającą za grzechy wielu innych ludzi (Iz
53,4.6.8.10-12). Ekspiacja staje się celem cierpień Sługi i nadaje mu
właściwy sens. Jest to najważniejsze miejsce całego Starego Testamentu, ukierunkowanego na ofiarę Jezusa Chrystusa. Sługa jest figurą Chrystusa. Pieśń cierpiącego Sługi zawiera opis, w którym można
niejako zidentyfikować wszystkie szczególne momenty męki Chry114

stusa: pojmanie, poniżenie, podeptanie samej ludzkiej godności
więźnia, niesprawiedliwy sąd, ubiczowanie, ukoronowanie cierniem,
naigrawanie, dźwiganie krzyża, przybicie do krzyża i konanie.
Cierpienie Chrystusa ma ludzki wymiar, ale jedyną w dziejach
ludzkości głębię oraz intensywność. Chrystus cierpi dobrowolnie i
niewinnie, jest nie tylko immaculatus (niepokalany), ale jest Bogiem.
W odróżnieniu od Hioba, Jezus daje odpowiedź na pytanie o sens i
wartość cierpienia. Czyni to swoją nauką, ale przede wszystkim życiową postawą. Chrystus od początku przyjmuje cierpienie, które jest
wolą Ojca, dla zbawienia świata. Zasadniczym punktem wewnętrznego zmagania Jezusa ze zbliżającym się cierpieniem są chwile w
Ogrójcu. Chrystus modlił się: „Mój Ojcze! Jeśli to możliwe niech
Mnie ominie ten kielich! Lecz niech się stanie tak, jak Ty chcesz, nie
Ja” (Mt 26,39). Modlitwa Jezusa przed Męką naznaczona była niezwykle wstrząsającą walką wewnętrzną, w której objawiła się Jego
ludzka natura i uniżenie, podjęte z miłości do człowieka. Jezus przeżywa cierpienie Ogrójca w duchu modlitwy i posłuszeństwa, ostatecznie okazując, że miłuje swego Ojca doskonałą miłością serca,
woli, duszy i wszystkiego, co posiada24.
Kulminacyjnym momentem cierpień Zbawiciela jest Jego agonia na krzyżu. Jezus nie skarży się, ale wyraża swój niezmierny ból
słowami Psalmu 22: „Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”
(Mt 27,46)25. Choć skatowany i opuszczony przez ludzi, doświadczony do granic nieludzkiej śmierci, jednak rozmawia z Ojcem i trwa
w jedności, która płynie z nadziei, że ostatecznie Bóg zwycięży.
Cierpienie ludzkie osiągnęło swój zenit w męce Chrystusa. Jednocześnie weszło w nowy wymiar i nowy porządek: zostało związane z
miłością, która tworzy dobro, wyprowadzając je również ze zła 26.
Wraz z męką i śmiercią Jezusa całe cierpienie ludzkie znalazło
się w nowej sytuacji a będąc udziałem samego Boga nabrało wartości transcendentnej. Krzyż Chrystusa rzuca tak przenikliwie zbawcze
światło na życie człowieka, a w szczególności na jego cierpienie,
ponieważ przez wiarę trafia do niego wespół ze Zmartwychwstaniem. Tajemnica pasyjna zawarta jest w tajemnicy paschalnej a
24

Katolicki Komentarz…, s. 975.
C. Marmion, Chrystus…, s. 132.
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Pismo Święte…, s. 2351; Katolicki Komentarz…, s. 978; Sd, pkt 18.
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świadkowie męki Chrystusa są zarazem świadkami Jego Zmartwychwstania. Święty Paweł z pełnym przekonaniem twierdzi, że
jego celem jest poznanie Chrystusa, zarówno przez doświadczenie
mocy Jego zmartwychwstania, jak i przez udział w Jego cierpieniach, dzięki którym dojdzie do powstania z martwych (Flp 3,10-11).
Wierzący w Chrystusa przez swoje cierpienie odwzajemniają nieskończoną cenę męki i śmierci Chrystusa, która stała się ceną naszego Odkupienia. Za tę cenę królestwo Boże zostało ugruntowane na
nowo w dziejach człowieka, stając się ostateczną perspektywą jego
ziemskiego bytowania. Chrystus wprowadził nas do tego królestwa
przez swoje cierpienie i przez nie dojrzewają do niego ludzie ogarnięci tajemnicą Jego Odkupienia27.
Słowa wypowiedziane przez Jezusa podczas krzyżowania:
„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,34), do
uczestników cierpień Chrystusa przemawiają siłą najwyższego przykładu. Wskazują one na świadectwo mesjańskiej wielkości Jezusa i
stanowią wezwanie do ujawnienia moralnej wielkości człowieka,
jego duchowej dojrzałości, posuniętej do przebaczenia nawet tym,
którzy zadają cierpienie i śmierć28.
Cierpienie bowiem zawsze jest próbą, czasem nad wyraz ciężką próbą, której poddane zostaje człowieczeństwo. Uczestnicy cierpień Chrystusowych mają przed oczyma paschalną tajemnicę Krzyża
i Zmartwychwstania. W tajemnicy tej Chrystus zstępuje do ostatecznych granic słabości i obezwładnienia człowieka - wszak kona przybity do Krzyża. Jeśli równocześnie w słabości tej dopełnia się Jego
wyniesienie, potwierdzone mocą Zmartwychwstania, to znaczy, że
słabości wszelkich cierpień człowieka może przeniknąć ta sama Boża moc, która objawiła się w Krzyżu Chrystusa. W tym rozumieniu:
cierpieć - to znaczy stawać się otwartym na działanie zbawczych
mocy Boga, ofiarowanych ludzkości w Chrystusie. W Nim Bóg potwierdził, że chce działać szczególnie poprzez cierpienie, które jest
słabością i wyniszczeniem człowieka. W tej słabości i wyniszczeniu
Bóg chce objawić swoją moc. Przyjmując cierpienie i wyniszczenie,
człowiek powinien mieć przeświadczenie, że mają one sens wypły-

27
28

Sd, pkt 21.
Sd, pkt 22.
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wający z działania miłości Bożej 29 a łączenie ich z Męką Jezusa nadaje im wartość nadprzyrodzoną.
Święty Paweł pisał, że raduje się, iż w swoim ciele dopełnia
braki cierpień Chrystusa za Kościół (Kol 1,24). W tych słowach oddana jest szczególna prawda o twórczym charakterze cierpienia. O
ile bowiem człowiek staje się uczestnikiem cierpień Chrystusa, na
swój sposób dopełnia cierpienie, przez które Jezus dokonał odkupienia świata. Oznacza to, że Odkupienie jest stale otwarte na każdą
miłość, która wyraża się w ludzkim cierpieniu. Kościół nieustannie
czerpie z nieskończonych zasobów Odkupienia. Wprowadzając to
Odkupienie w życie ludzkości umożliwia dopełnianie go cierpieniem
człowieka30. Kościół upatruje we wszystkich cierpiących braciach i
siostrach Chrystusa wieloraki podmiot swojej nadprzyrodzonej siły.
Cierpienia innych są dla współbraci bodźcem do działań, które mają
na celu niesienie pomocy człowiekowi poranionemu tak fizycznie
jak i duchowo. Ewangelicznym „miłosiernym Samarytaninem” jest
więc każdy człowiek, który świadczy pomoc w cierpieniu. Służba
bliźniemu nadaje sens ludzkiemu życiu a „człowiek (…) nie może
odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z
siebie samego”31.
Zbawczy sens cierpienia Chrystusa nie utożsamia się żadną
miarą z postawą bierności. Wręcz przeciwnie. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, jak też i cała Ewangelia wskazuje na powołanie człowieka do świadczenia miłości w cierpieniu. Żadna instytucja charytatywna, czy społeczna nie zastąpi ludzkiego serca, współczucia i miłości. W mesjańskim programie Chrystusa cierpienie jest
też w świecie po to, ażeby wyzwalało miłość, rodziło uczynki miłości bliźniego i całą ludzką cywilizację przetwarzało w „cywilizację
miłości”. W tej miłości zbawczy sens cierpienia wypełnia się do
końca i osiąga swój wymiar ostateczny. Jest to nadprzyrodzona i
ludzka zarazem wartość cierpienia. Nadprzyrodzona, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata, a głęboko ludzka,
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Sd, pkt 23.
Sd, pkt 24.
31
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes, pkt 24.
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ponieważ człowiek odnajduje w niej siebie, swoje człowieczeństwo,
godność i posłannictwo32.
4. Zakończenie
Prawno – teologiczna analiza zagadnienia cierpienia ludzkiego
prowadzi do konkluzji, że jedynie spojrzenie na miłość Ukrzyżowanego Chrystusa może dać odpowiedź na nasze pytania o jego wartość
i sens. Tylko takie spojrzenie wykazuje z całkowitą pewnością, mimo wszystkich zwątpień, że stosunek Boga do nas jest stosunkiem
niezgłębionej miłości pełnej miłosierdzia. Zgłębianie Pisma Świętego i lectio divina, do której zachęca Ojciec Święty Benedykt XVI,
uczy dostrzegać „symfoniczną” relację, w której „w Starym Testamencie kryje się Nowy, a w Nowym Testamencie objawia się Stary”33. Istotne jest jednak, by nie zatrzymać się tylko na intelektualnej
części rozważań, ale z wiarą prowadzić dialog z Bogiem, który pragnie naszego szczęścia, odkupienia, nawrócenia, abyśmy do Niego
przylgnęli, poznali Jego miłosierdzie i oparli się na Nim. Służy temu
medytacja, w której kontemplujemy obecność Boga we własnym
doświadczeniu wewnętrznym i wznosimy ku Niemu w pragnieniu,
aby coraz bardziej wiązać swoje życie z życiem Zmartwychwstałego,
aby nasza wola była zgodna z Jego wolą. Merytoryczna analiza tekstu połączona z otwarciem na działanie Ducha Świętego, pomaga
lepiej dostrzegać i rozumieć bogactwo Świętych Ksiąg. W tym dialogu z Bogiem znajdujemy odpowiedź na najgłębsze pytania kryjące
się w naszym sercu, także na pytanie o sens i wartość cierpienia.
Słowo Boże nie przeciwstawia się człowiekowi, nie niszczy jego
pragnień, ale oświeca je, oczyszczając i doprowadzając do spełnienia. Niezwykle ważne jest, aby współczesny człowiek odkrył, że
tylko Bóg odpowiada na pragnienie obecne w sercu każdego czło-
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Sd, pkt 31.
Św. Augustyn z Hippony, De catechizandis rudibus, pkt. 4, 8, cyt. za
Benedyktem XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008, s. 61. Podobnie Papieska Komisja Biblijna: „(...) definitywnie odkodowujemy orędzie moralne Starego Testamentu w pełni kontekstu Nowego Testamentu”.
Por. Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność, R. Rubinkiewicz
(tłum.) s. 167.
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wieka34. Warto zaznaczyć, że nie wyłącznie indywidualne poszukiwania, ale zanurzenie w Mądrości Słowa Bożego, dokonywane w
jedności z Kościołem, może przynieść odnawiające wewnętrznie
życie i prowadzić do autentycznego, osobistego spotkania z Ojcem
pełnym miłosierdzia. Skutkiem spotkania Boga i doświadczenia Jego
miłosiernej miłości jest nasze nawracanie się i przylgnięcie do Niego. Wyjątkowość pedagogii stosowanej przez Boskiego Nauczyciela
polega na tym, że swoje słowa poprzedził On cierpieniem i oddaniem życia za uczniów, których wezwał, aby Go naśladowali.
Wiara i dążenie do zjednoczenia z Jezusem wymagają pracy i
muszą podlegać nieustannemu rozwojowi. Wiara i działanie moralne
są bezpośrednio zasadzone na łączności z Chrystusem i zamieszkaniu Ducha, od którego one pochodzą. Postępowanie zgodne z chrześcijańską moralnością następuje po spotkaniu Boga, po doświadczeniu, które Bóg „nakazuje” człowiekowi przeżywać na mocy całkowicie darmowego daru wiary. Jeśli chrześcijanin nie doświadczył
nieskończonej wielkoduszności Boga, znajduje się raczej w sytuacji
wiary czysto „socjologicznej”35. Jedyną właściwą odpowiedzią, jaką
człowiek daje Bogu w chwilach trudności, jest wiara 36, zwłaszcza
wtedy, gdy przemawia On przez cierpienie.
Cierpienie stanowi nieodłączny element ludzkiego życia. Zapewne każdy człowiek zna te chwile, w których słońce radości chowa się za ciemnymi chmurami. Najczęściej zadajemy wtedy pytanie
o sens dotykającego nas bólu. Przecież wszyscy chcielibyśmy, by
nasze życie było spokojne i pełne radości, a także – celowe.
Problemy cierpienia, przyczyny oraz sens w znaczeniu medycznym i antropologicznym opiewają same w sobie swoim życiem.
Ludzie cierpiący upodobniają się do siebie poprzez podobieństwo
sytuacji i doświadczenie losu. Można powiedzieć, że jednoczą się ze
sobą poprzez ból i cierpienie. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal
pozostaje bez odpowiedzi pytanie o jego sens. Niewątpliwie potrzeba
jednania się z drugim cierpiącym przynosi ukojenie i chwilowe zapomnienie. Wydaje się, że człowiek nie jest osamotniony w bólu i
cierpieniu, że jest ktoś, kto czuje tak samo, cierpi tak samo, kto do34

Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum Domini, Kraków 2010, s. 30.
Papieska Komisja Biblijna, Biblia a..., s. 17-19 i s. 85-86.
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skonale rozumie i tez czuje potrzebę znalezienia w tym wszystkim
sensu. Problem polega jednak na tym, że cierpienie samo w sobie nie
ma sensu, a jego ciągłe poszukiwanie kończy się niestety często powstawaniem dalszych wątpliwości i rodzących się w głowie coraz to
nowych pytań. Człowiek przygnieciony cierpieniem - najczęściej
choroby, myśli o własnym istnieniu.
Reasumując: wszystko to, co zostało opisane do tej pory, można by ująć w jednym zdaniu: "Wiara pomaga przezwyciężać zło i
cierpienie". Ból i cierpienie odgrywają ogromną rolę w ludzkim życiu. Uczą szacunku wobec życia. Dzięki nim doceniamy szczęście,
które nas spotyka, stajemy się wrażliwsi na losy innych ludzi. Jest
przyczyną uszlachetnienia, potrafi umocnić w wierze. Nie jest karą,
która spotyka nas za grzechy, jak myśli wielu ludzi. Najczęściej jest
to próba, która pomaga nas zrozumieć sens ludzkiego życia. Pocieszenie i ratunek w cierpieniu dają przede wszystkim modlitwa, czyli
rozmowa człowieka z Bogiem. Nie wolno nam zatracać się w bólu i
twierdzić, że Bóg nas nie kocha, bo tak nie jest. Bóg kocha wszystkich ludzi.
Wędrówka w krainę odwiecznych pytań, poszukiwanie sensu
życia zawsze będzie trwało. Istnienie ludzkie samo wymaga odpowiedzi, a cóż dopiero znalezienie sensu cierpienia i uzasadnienie czy
było zawinione czy też nie. Kiedy życie przepełnia cierpienie, należy
walczyć z cierpieniem, a nie z życiem. To niby takie łatwe i proste
słowa, ale jakże trudne w realizacji. Szukamy zawsze winnych we
własnym cierpieniu, ale rzadko w życiu. Choroba i związane z nim
cierpienie pokazuje człowiekowi drogę przemian, wykluwania się
innego oblicza wnętrza ludzkiego.
Streszczenie
Od zarania dziejów ludzie, także wierzący, stawiali sobie pytania o przyczynę, sens i wartość cierpienia w procesie wychowania i
dojrzewania. Czemu służy i jaką wartość ma cierpienie? Autor podejmuje próbę odpowiedzi na te zagadnienia. Analizując wybrane
fragmenty Starego i Nowego Testamentu dochodzi do wniosku, że
cierpienie jest wpisane przez Stwórcę w byt człowieka. Nigdy w
pełni nie zostanie zrozumiany jego sens, znany całkowicie jedynie
Bogu – Ojcu i Wychowawcy. Chrystus przez swoją Mękę uświęcił
cierpienie i nadał mu obok ludzkiej także nadprzyrodzoną wartość.
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Jedynie Bóg może do głębi pocieszyć zbolałe serce człowieka. Cierpienie wiedzie człowieka do zbawienia, przybliża i jednoczy go z
Bogiem. Jedyną, właściwą odpowiedzią, jaką w obliczu trudności
człowiek daje Stwórcy, jest wiara, zwłaszcza wtedy, gdy przemawia
On przez krzyż cierpienia.
Summary
The value of suffering in terms of legal - theological
Believers strive to understand the cause, meaning and value of
suffering in the process of education and maturation. What is it and
what the value of human suffering in the eyes of God? The author
attempts to answer these questions. By analyzing selected passages
of the Old and New Testament concludes that suffering is inscribed
by the Creator in man's life. Never fully understood its meaning is
known fully only to God - the Father, and educators. Passion of
Christ, sanctified by his sufferings and gave him the next man as a
supernatural value. Only God can comfort the aching depths of the
human heart. Suffering leads one to salvation, brings together and
unites him with God. The only appropriate response to that man
gives the Creator, is the faith, especially when He speaks through the
Cross.
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Mgr Joanna Inglot – Kulas
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji - Lublin
Na ziemi nie ma końca - jest tylko praca tworzenia.
Aby zdobyć wielkość,
człowiek musi tworzyć, a nie odtwarzać.
Antoine de Saint-Exupéry1

AUTOKREACJA JAKO PODSTAWOWA
KOMPETENCJA WSPÓŁCZESNEGO NAUCZYCIELA
1. Wstęp
Kształtowanie samego siebie, przejęcie kontroli i bycie niejako
autorem własnego życia to zagadnienia podejmowane przez ludzkość
już w starożytności. Filozofowie i myśliciele (Sokrates, Platon, Seneka) zwracają uwagę na rozwijanie w sobie cnót. Średniowieczni
uczeni podkreślają rolę dyscypliny, poprzez którą człowiek może
kształtować siebie w taki sposób, by poprzez ściśle wyznaczone horyzonty moralne stać się lepszym. Współcześni badacze zagadnienia
autokreacji wpisują w indywidualistyczną i ekspresywistyczną kulturę, której jedno ramie paraboli podkreśla cechy predestynujące jednostkę do zachowań autokreacyjnych (wolna wola, niezależność,
podmiotowość) oraz dowolność w określaniu własnej tożsamości i jej
manifestowanie, drugie zaś ramie cechuje chaos wzorców, promowanie
szybkich zmian, przywiązanie do dóbr konsumpcyjnych oraz hedonizmu, co z kolei skutecznie utrudnia proces autokreacji. Człowiek XXI
wieku mimo wielu możliwości wyboru oraz okazji do realizacji własnego potencjału stoi przed trudnym dylematem jak wytrwale podjąć własny potencjał, by osiągnąć optymalizację działań w różnych sferach
życia oraz według jakich kryteriów obrać swój cel.
Pedagogika jako nauka, od początków swej pracy za główny
cel obierała tworzenie koncepcji ideału wychowawczego, będącego
zbiorem życzeniowych cech osobowych i przejawianych zachowań.
Współczesna edukacja dąży do kształtowania człowieka sprawcze-

1

http://cytaty.eu/motyw/tworczosc.html (22.06.2012).
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go2, kreatywnego, twórczego, który będzie umiał poradzić sobie ze
złożonością świata i natury ludzkiej. J. Kozielecki3 przedstawia naturę ludzką jako synergię trzech elementów: genów (wyznacznik biologiczny i filogenetyczny), memów (społeczna natura człowieka,
przekaz socjokulturowy), samorozwoju i samodoskonalenia (osobista, psychiczna aktywność jednostki). Czynniki te mają decydującą
rolę w procesie autokreacji i kierowaniu światem przez człowieka.
Człowiek zmienia się dzięki internalizacji nowego obrazu siebie (R. Rorty). Jeśli ma potrzebę kształcenia i kreowania siebie, to
przez to autokreacyjność, która ujawnia się w tworzeniu nowych
obrazów samego siebie, jest jedną z najdonioślejszych ludzkich
zdolności4.

2. Pojęcie procesu autokreacji, jego struktura i zakres
Początków zasady autokreacji można się doszukiwać już w haśle greckiego poety Pindara z Teb: „Genoio hoios esti:” (Stań się,
kim jesteś). Współcześnie pojęcie to rozumie się jako samourzeczywistnianie się człowieka (z ang. selfrealization). W katolickim ujęciu
autokreacja utożsamiana jest z wytwarzaniem się w duszy coraz to
nowych struktur, sprawności moralnych nazywanych cnotami5.
Człowiek jedynie przez własne stwarzanie się może stać się nieśmiertelnym i spełnić swoje zadanie życiowe. Autokreacja to celem
końcowy całej ludzkości6.
Termin określający człowieka jako human being podkreśla, iż
rozumiany jest on w procesie stawania się czymś 7. Podkreśla on źródło potencjalności, dzięki której każdy człowiek może stać się tym,
czym naprawdę jest. Jeśli wiadomo, ku czemu dąży człowiek, tylko
wtedy można go naprawdę zrozumieć. Możliwości i granice autokre2

J. Kozielecki: Koniec wieku nieodpowiedzialności. Warszawa 1995, s.
158-162.
3
J. Kozielecki: Zaduma nad możliwością ulepszania człowieka. [w:] J. Kozielecki (red.): Humanistyka przełomu wieków, Warszawa 1999, s. 118-120.
4
http://www.autokreacja.pl/pojecie-autokreacji/ (22.06.2012).
5
W.L. Sheldon: An Ethical Movement a Volume of Lectures, Lecturer of the
Ethical Society of St. Louis. New York and London: Macmillan & Co., 1896.
6
J.M. Hoene-Wroński, Filozofia pedagogiki, Warszawa 1922.
7
R. May: Man’s Search for Himself, New York 1953, Norton and Comp., inc.
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acji zależą w dużym stopniu od sposobu ich ujmowania przez człowieka. Problematyka autokreacji skupia się wokół „kreowania –
formowania siebie”8 łącząc ze sobą zagadnienia takie jak formacja
(kogoś przez kogoś), samopoznanie i samokontrola intelektu, osobowości i całego człowieka. Specyfiką procesu autokreacji jest jej
długofalowość i globalność – dotyczy całej sfery funkcjonowania
jednostki. Identyfikacja samego siebie to pierwszy etap pozwalający
jednostce na wytyczenie autokreacyjnych celów. Autokreacja rozumiana jest jako każdy sposób kreowania siebie, w zakresie jednego,
kilku bądź wszystkich elementów składających się na kształt jednostki9. To inicjowanie i realizowanie przez jednostkę zadań w celu
osiągnięcia we własnej osobowości i zachowaniach zmian zgodnych
z pożądanymi przez te jednostkę standardami. Termin ten obejmuje
dążenie jednostki do samookreślania się w relacji ze stadium rozwojowym oraz dążeniami życiowymi, wynikającymi z przyjętej ogólnej
koncepcji świata, własnego w nim miejsca, a także realizowanie
koncepcji własnej osoby, samodzielne kierowanie sobą i własnym
rozwojem10.
Trafna autoidentyfikacja jest wprowadzeniem do procesu autokreacji11. Dzięki niej jednostka jest w stanie rozpoznać swój obecny stan, wyjaśnić jego przyczyny oraz określić, co chciałaby, a zarazem mogłaby zmienić. Autoidentyfikacja pozwala ponadto ustalić
jednostce takie sposoby dokonywania zmian, które będą skuteczne i
zgodne z jej hierarchią wartości. Tak rozpoznane cele wskazują
człowiekowi dokąd chce dążyć, zaś rozpoznane wartości motywują
do zmian oraz wyznaczają standardy dla sposobów ich dokonywania.
Autokreacyjna aktywność ujmowana jest jako szczególny
przypadek aktywności twórczej. Jest ona realizowana w ramach

8

J. Pawlak: Autokreacja. Psychologiczna analiza zjawiska i jego znaczenie
dla rozwoju człowieka, Kraków 2009, Wydawnictwo WAM, s.12.
9
J. Pawlak: Autokreacja… op.cit, s.14.
10
M. Dudzikowa: Kompetencje autokreacyjne – czy i jak są możliwe do
nabycia w toku studiów pedagogicznych. [w:] M. Dudzikowa, A. A. Kotusiewicz (red.): Z pogranicza idei i praktyki edukacji nauczycielskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 1994, s. 128-129.
11
J. Pawlak: Autokreacja…op.cit. s.71.
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działań samokształceniowych, samowychowawczych lub autopsychoterapeutycznych12.
Autokreacja to także przyswajana indywidualnie i społecznie
wiedza wspomagająca dążenia życiowe jednostki, a także myślenie
biograficzne, kierująca życiem człowieka i jego rozwojem. Wszystkie czynności wykonywane przez człowieka, mogą być rozważane
nie tylko w kontekście wypełnianych przez niego zadań, ale także
jako część jego biografii. Biograficzna regulacja zachowania pomaga
w realizacji wartości istotnych dla jednostki lub (i) społeczeństwa w
danym okresie życia. Autokreacja oznacza współformowanie się
jednostki poprzez swe względnie autonomiczne wybory i działania.
Nie takie, które w pełni są narzucone jednostce, lecz te, które są
przez nią przyjęte z większym, bądź mniejszym udziałem własnym13.
W skład budujący fundament działań autokreacyjnych wchodzą 14:
• samoświadomość czyli orientacja człowieka w swojej
osobowości i spojrzenie (względnie obiektywne) na siebie samego z
dystansu - samopoznanie;
• rzetelna ocena siebie - określenie właściwości
indywidualnych oraz znalezienie ich przyczyn;
• rozpoznanie źródeł samopoznania (informacje pochodzące
od innych ludzi oraz samoobserwacja własnej osoby);
• przypomnienie sobie, jaki wpływ wywierali na nasz rozwój
ludzie, z którymi nawiązywaliśmy kontakty;
• uświadomienie sobie, czym kierowaliśmy się przy
podejmowaniu określonych działań oraz jaki wpływ wywierały na
nie nasze emocje, potrzeby, aspiracje.
Struktura procesu autokreacji wskazuje relacje pomiędzy elementami, które z kolei regulowane są przez określone prawidłowości. W strukturze tej można wyodrębnić następujące fazy 15:
12

T. Kocowski: Geneza i funkcje procesów motywacyjnych człowieka. [w:]
Przegląd Psychologiczny 1987, nr 1, s.81-118.
13
Z. Pietrasiński: Rozwój człowieka dorosłego, Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
14
Dr B.M. Nowak - Materiały wykładowe z przedmiotu „Autokreacja”,
Studia podyplomowe przygotowujące do nauczania przedmiotów zawodowych, Rzeszów 2010.
15
M. Dudzikowa: Kompetencje autokreacyjne…op.cit, s.143-145.
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I. Faza poznawczo - oceniająca - wszelkie procesy psychiczne
i czynności jednostki, w wyniku których uświadomi ona sobie zależność
między oceną własnej sytuacji, a posiadaniem lub brakiem, pewnych
właściwości emocjonalno - drążeniowych, intelektualno sprawnościowych oraz dojdzie do konkluzji stwierdzającej potrzebę lub
jej brak, do zmiany obecnego stanu rzeczy. W momencie, gdy jednostka
odczuje, iż wprowadzenie zmian jest niezbędne bądź wartościowe
następuje przejście do fazy drugiej;
II. Faza konceptualizacji - obejmuje procesy psychiczne i
czynności jednostki, których wynikiem jest stopniowe
konkretyzowanie standardów własnego „ja”, opisujących pożądane
przez nią atrybuty własnej osoby, a także orientacja, czy i z jakim
prawdopodobieństwem ich osiągnięcie będzie możliwe w danych
warunkach;
III. Faza realizacyjna - jednostka formułuje tutaj zadania oraz
program wprowadzenia zmian do własnej osobowości i zachowań,
określa środki i warunki, podejmuje działalność zadaniową i na
bieżąco dokonuje sprawdzenia wyników własnego działania z
dokonaniem niezbędnych korekt podnoszących skuteczność ich
działania.
IV. Faza sprawdzająco - oceniająca - podejmowane są
czynności końcowe stwierdzające stopień zgodności standardów
własnego „ja” z osiągniętymi w wyniku własnego działania;
jednostka dokonuje bilansu - oceny skutków wprowadzonych zmian
do własnej osobowości i zachowań, po czym ustala ocenę generalną,
w wyniku której cykl może zostać przedłużony o powrót do każdej z
wcześniejszych faz, bądź uznany za zakończony.
Zakończenie cyklu procesu autokreacji następuje w momencie
uzyskania przez jednostkę równowagi w strukturze „ja” i dystans
między wejściowym („taki jestem”) a życzeniowym („taki chcę
być”) stanem rzeczy maleje do stopnia tolerowanego przez daną
jednostkę. Człowiek w trakcie procesu pracy nad sobą na bieżąco
aktualizuje dane o sobie i o otaczającym świecie posługując się przy
tym bardziej lub mniej świadomie, niekiedy intuicyjnie różnymi
regułami i zasadami. Czasy przebiegu poszczególnych faz zależą od
czasu trwania etapów, które go tworzą, a także od tego, czy i który z
nich zostanie skrócony, zredukowany lub powtórzony.
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W obszarach i zakresach permanentnej samoedukacji, na zasadzie złożonej interakcji kształtuje się los człowieka. Im więcej obszarów zostanie włączonych do celów autokreacji tym bardziej jest ona
pełna, a jednostka dzięki temu w sposób bardziej wszechstronny
może kierować własnym rozwojem. J. Wojnar16strukturalizuje obszary autokreacji w trzech grupach:
• czynniki niezależne od człowieka o charakterze losowym i
obiektywnym (kondycja cielesna, zakorzenienie w czasie i
przestrzeni);
• podstawowe dziedziny uniwersum kierowanego przez ludzi
(sztuka, nauka, technika);
• społeczne aspekty życia (moralność, polityka, treści
międzyludzkiego porozumienia się).
Aktywny wysiłek maksymalizowania osobistego rozwoju
przez jednostkę wymaga autokreacyjnych kompetencji, w których
kształtowaniu mogą pomóc szczeble edukacji, szczególnie na poziomie akademickim.

3. Kompetencja autokreacyjna
Pojęcie „kompetencja” wywodzi się z łacińskiego słowa competentia, pochodzącego od czasownika competere oznaczającego
„zgadzać się”, „nadawać się”, „współzawodniczyć” 17. To zdolność
do czegoś, która zależy zarówno od znajomości wchodzących w nią
umiejętności i sprawności, jaki i od przekonań o możliwości posługiwania się tą zdolnością. Rozwój jednostki polega na aktywnej reorganizacji i integracji różnych kompetencji, przy czym większość z
nich zawiera w sobie potencjalną zdolność do generowania w sposób
twórczy nowych zachowań, różnorodnego kombinowania i przekształcania przyswojonych elementów18. Kompetencja rozumiana
jest także, jako gotowość i zdolność do realizacji zadań na określonym poziomie zgodnym ze społecznymi standardami oraz ponosze16

J. Wojnar: O samokształceniu – inaczej ,[w:] Kwartalnik Pedagogiczny
1992, nr 1.
17
W. Kopaliński: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, [w:]
Wiedza Powszechna, Warszawa 1971.
18
F. Masterpasqua: Paradygmat kompetencyjny w praktyce psychologicznej, [w:] Nowiny Psychologiczne 1990, nr 1-2, s.3-16.
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niem konsekwencji takiego zachowania, a także przyjmowanie za nie
odpowiedzialności19.
W odniesieniu do nauczyciela termin kompetencja najczęściej
używany jest w kontekście jego ścieżki zawodowej: kształcenia, dokształcania i doskonalenia. Współcześnie dąży się do rozpoznawania, a
także wyjaśniania potrzeb i sposobów rozwijania określonych kompetencji niezbędnych nauczycielom w skutecznej realizacji zawodowych
zadań. Problematyka kompetencji współczesnego nauczyciela warunkuje jego efektywne funkcjonowanie w zawodzie w dobie dokonujących
się przemian społecznych i edukacyjnych20. S. Dylak21 przyjmując za
kryterium podziału przydatność kompetencji w procesie realizacji zadań
edukacyjnych, podaje następujące ich grupy:
• kompetencje bazowe - pozwalają na porozumienie nauczyciela
z osobami uczącymi się, rodzicami i współpracownikami; należą tutaj:
odpowiedni poziom rozwoju intelektualnego; zdolność do przyswajania
i przestrzegania norm etycznych, społecznych itp.,
• kompetencje konieczne - dzięki nim nauczyciel może
skutecznie wypełniać zadania zawodowe; należą tutaj: kompetencje
interpretacyjne, autokreacyjne i realizacyjne; nauczyciel nie
posiadając tych kompetencji nie byłby w stanie osiągnąć
zamierzonych celów i efektywnie realizować zadań szkoły,
• kompetencje pożądane - bez nich nauczyciel może
realizować zadania zawodowe, jednak ich posiadanie znacznie
pomaga w ich realizacji; to kompetencje: artystyczne, sportowe,
fotograficzne, itp.
Kompetencje autokreacyjne stanowią podstawę funkcjonowania człowieka, będącego bytem jednostkowym i społecznym, bowiem wchodzi w dynamiczne związki z koncepcją własnej tożsamości w rozwoju - w tak zwanym procesie „stawania się”22. Kompetencje te można traktować jako swoisty warunek dla rozwinięcia się
sfery podmiotowości i emancypacji, które z kolei wyzwalają w jed19

J. Szempruch: Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, WSP, Rzeszów 2000, s.264.
20
J. Szempruch: Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej,
Impuls, Kraków 2011, s.188.
21
S. Dylak: Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, UAM, Poznań 1995, s.37-38.
22
M. Dudzikowa: Kompetencje autokreacyjne…op.cit, s.127.
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nostce naturalną aktywność kreacyjną, wspomagając tym samym
proces autokreacji - samodzielnego kształtowania własnej osoby.
W osobistym, twórczym rozwoju nauczyciela, znaczący udział
mają dwie odmiany potencjalnych zdolności:
• kompetencje interpretacyjne - wyrażające zdolności
widzenia świata, innych i siebie w nieustannych przeobrażeniach.
Uświadomienie sobie dynamiki świata i nas samych prowokuje do
zadawania osobistych pytań i nowych, nieschematycznych, a więc
twórczych odpowiedzi;
• kompetencje autokreacyjne - definiowane jako zdolności
nauczyciela do świadomego i wypływającego z własnych potrzeb
samokształtowania się, zgodnie z indywidualnym systemem
wartości. Kompetencje te pobudzają działania innowacyjne, które są
przejawem twórczej postawy nauczyciela.
Kompetencje te są szczególnie niezbędne i pożądane dla nauczycieli, gdyż istotą ich pracy jest przygotowanie wychowanków do
autokreacji w celu osiągania przez nich coraz wyższego poziomu
dojrzałej i bogatej osobowości. Stanowią one podstawę funkcjonowania człowieka jako bytu jednostkowego i społecznego. Przejawia
je nauczyciel który23:
• rozumie i zna swoistość działania pedagogicznego jako
twórczego i niestandardowego oraz zna możliwości i bezpieczne
granice w dokonywaniu twórczych zmian;
• umie tworzyć i przekształcać elementy własnego warsztatu
pracy (np. opracowanie autorskiego programu nauczani, stosowanie
nowoczesnych metod kształcenia);
• potrafi działać na rzecz zwiększania autonomii podmiotów
edukacyjnych;
• umie myśleć krytycznie oraz stymulować rozwój
samodzielnego i krytycznego myślenia, samokształcenia, pracy nad
sobą i swoich podopiecznych;
• potrafi planować własną koncepcję doskonalenia i
samokształcenia zawodowego;
• umie badać własną praktykę, dokonywać nad nią refleksji i
tworzyć na tej podstawie własną wiedzę zawodową.
23

J. Szempruch: Nauczyciel w warunkach…op.cit, s.194.
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Kompetencja autokreacyjna to wiedza przyswajana indywidualnie i społecznie. Wspomaga ona życiowe dążenia, a także zdolność do
myślenia biograficznego, które kieruje rozwojem jednostki zgodnie z
przyjętymi zasadami i normami. Doprowadza to do progresywnych
zmian w osobowości oraz współtworzy drogę człowieka i jego rozwój24.
Kompetencja autokreacyjna rozumiana jest jako mądrość życiowa, przejawiająca się w postępowaniu człowieka będąca jednym z
efektów samowychowania jednostki współtworzącej swoją drogę
życiową i swój własny rozwój25. Tak więc kompetencje autokreacyjne to niejako struktura poznawcza, złożona z określonych zdolności,
podbudowana wiedza i doświadczeniami, osadzona na zespole przekonań (normatywnych – wyznaczają odpowiednie wartości i dyrektywnych – wskazują sposób realizacji tych wartości), iż za pomocą
tych zdolności warto i należy w danym kontekście sytuacji własnej
jednostki inicjować i realizować skutecznie zadania w celu osiągania
we własnej osobowości i zachowaniach zmian zgodnych z pożądanymi przez siebie standardami 26.

4. Autokreacja jako zadanie współczesnego nauczyciela
Autokreacja jest to proces, w którym człowiek kieruje rozwojem
swojej osobowości. Autokreacja pojmowana wąsko, to samokształcenie,
czyli nauczyciel rozwija się w wymiarze profesjonalnym, kształtując
swoją osobowość zawodową poprzez samokształcenie, podwyższanie
kwalifikacji, doskonalenie własnego warsztatu, poszukiwanie nowych
terenów i zadań w pracy dydaktyczno - wychowawczej. Autokreacja
pojmowana szerzej jest procesem, w którym człowiek kreuje siebie. Samodzielnie poznaje, kształtuje oraz rozwija swoją indywidualność.
Wzbogacając swoją osobowość nauczyciel doskonali umiejętności wychowawcze i stwarza właściwe warunki rozwoju dla samorealizacji wychowanka. Autokreacja wydaje się być zadaniem i wyzwaniem stojącym
dzisiaj przed każdym nauczycielem27. Na współczesnym nauczycielu
spoczywa obowiązek stałego umysłowego przeobrażania się i doskonale24

Z. Pietrasiński: Wiedza i „rola” autokreacyjna jednostki jako przedmiot
rozwoju człowieka, [w:] Przegląd Psychologiczny, nr 1, s.79-89.
25
Z. Pietrasiński: Rozwój człowieka…op.cit.
26
M. Dudzikowa: Kompetencje autokreacyjne…op.cit, s.141.
27
http://www.szkolnictwo.pl/index.php?id=PU6803 (22.06.2012).
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nia28. W wychowawczym procesie przekazuje samego siebie, a tym samym ponosi moralną odpowiedzialność za rozwój własnego umysłu,
sposobu bycia, postawę intelektualną, poziom teoretyczny, praktyczny, a
także za własne myśli, rzetelność ich udzielania, siłę i sprawność własnego rozumu29.
Bycie dobrym pedagogiem to trudne zadanie, gdyż wymaga
nie tylko pewnych wrodzonych wartości, ale także ciężkiej i wytrwałej pracy nad sobą. Praca nad sobą, oparta na znajomości pedagogicznych prawidłowości oraz doświadczeniu czerpanym z praktyki
zawodowej (nie tylko własnej, ale i innych) wytwarza wysoką zdolność szybkiego orientowania się w niespodziewanych i trudnych
sytuacjach pedagogicznych oraz skutecznego ich rozwiązywania.
Tak więc nie tylko czynniki wrodzone decydują o talencie pedagogicznym, ale w znacznej mierze rzetelna i ustawiczna praca nauczyciela nad własnym doskonaleniem30.
Twórca integracyjnej teorii twórczości, Robert Stenberg31, kładzie nacisk na sześć różnych i jednocześnie powiązanych ze sobą
czynników, których doskonalenie może przynieść pełen rozwój
umiejętności twórczego działania nauczyciela:
• wiedza - umiejętność odróżnienia tego, co nowe, od tego, co
tylko przeformułowane;
• zdolności intelektualne - generowanie, ocena i wdrażanie
pomysłów;
• styl myślenia - preferencje nowatorskiego myślenia;
• motywacja - podejmowanie działań, czerpanie satysfakcji i
radości z tego, czego się podjęło;
• osobowość - determinacja i stałość w pokonywaniu trudności;
• środowisko - wspieranie i inwestowanie w zaproponowane
przez pracowników pomysły.

28

J. Legowicz: O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania, Warszawa 1975, s. 153.
29
Ibidem, s. 149.
30
K. Sośnicki: Poradnik dydaktyczny, Warszawa 1966, s. 57.
31
E. Magier: Integracyjna teoria twórczości jako wyznacznik sukcesu zawodowego nauczyciela, [w:] Wychowawca i środowisko lokalne w paradygmacie wychowania XX wieku, Zielona Góra 2011.
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Posiadanie którejkolwiek z tych cech, nawet o szczególnie wysokim poziomie, nie gwarantuje bycia twórczym, dopiero zestawienie ich razem pozwala na osiągnięcie wysoce efektywnych wyników
w pracy. Wynik autokreacji (samorealizacji) nie jest w pełni przewidywalny ani obiektywnie, ani subiektywnie (tj. dla samej rozwijającej się jednostki). Jest on niepowtarzalny, a także oryginalny. Aktywność osoby samorealizującej się jest zawsze niestereotypowa.
Uogólniając najnowsze tendencje w edukacji obok znanego hasła
„Uczyć się, aby być”32 coraz bardziej powszechna staje się instancja
wdrażania do samokształcenia i samowychowania - „Apprendre a
apprendre”33. Autokreacja to ukształtowanie siebie samego ze względu na
wartość. Jako proces twórczy, ma charakter bardziej podstawowy niż
twórczość w innych obszarach, obejmuje bowiem totalnie całą osobę.
Tworzywem są psychofizyczne warunki osoby, a wyrazem procesu
twórczego - samo życie jednostki34. Istotą autokreacji jest realizowanie
siebie, rozumiane jako specyficzny ludzki rodzaj realizacji własnej natury
- własnego „ja”.
Autokreację można rozpatrywać jako powinność wobec zawodowego posłannictwa. To narzędzie ułatwiające zdobycie pedagogicznej mądrości, a także rezultat racjonalnego krytycyzmu i interpretacji nieustających przeobrażeń świata, jego zjawisk i procesów.
Zdobyta przez człowieka wiedza oraz kompetencje wymaga stałej
weryfikacji, ustawicznego doskonalenia, pogłębiania i uzupełniania.
Samoświadomość jednostki w zakresie jej mocnych i słabych stron
to podstawa motywacji nad własnym potencjałem. Samorealizacja i samorozwój to elementy stanowiące fundament pedagogicznej pracy każdego nauczyciela.Człowiek powinien się doskonalić nieustannie, przez
całe swoje życie. Jeśli tego nie uczyni grozi mu niebezpieczeństwo pozostania w tyle za światem, który sam tworzył, a co gorsze może wpaść w
pułapkę rządzy świata nad swoim stworzycielem. Aby nauczyć się rzą-

32

E. Faure: Raport UNESCO „Uczyć się, aby być”, PWN, Warszawa 1975.
J. Wojnar: Kształcenie człowieka - czynnikiem naprawy świata, [w:] Forum Oświatowe 1990, nr 1-2.
34
E. Nęcka: Trening twórczości, Kraków 1998.
33
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dzić światem trzeba przede wszystkim nauczyć się kierowania samym
sobą, bowiem przyszłość jest w naszych rękach35.
Streszczenie
Autorka analizuje problematykę kompetencji, cechujących
współczesnego nauczyciela ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji autokreacyjnych. Autokreacja rozumiana jako procesem kreowania jednostki umożliwia jej głębsze samopoznanie, kształtuje oraz rozwija indywidualność. Autorka rozwija pojęcie procesu autokreacji, jego
strukturę i zakres. Definiuje kompetencje autokreacyjne oraz określa
istotną rolę twórczego działania i stałego doskonalenia w pracy współczesnych pedagogów. Wzbogacając swoją osobowość nauczyciel doskonali umiejętności wychowawcze i stwarza właściwe warunki rozwoju dla samorealizacji wychowanka. Autokreacja wydaje się być zadaniem i wyzwaniem stojącym dzisiaj przed każdym nauczycielem.
Summary
Self-creation- as one of the basic competence of the contemporary
teacher
The author of the text analyses the issue of competence as a feature
of the contemporary teacher. The special attention is paid to the ability of
self-creation, which is presented as a process which leads individuals to
profound self-knowledge and which creates and develops their personality. The author discusses the process of self-creation, as well as its structure
and range. What is more the role of creative and constant selfimprovement in the contemporary teachers’ work is defined. A teacher,
by enriching their personality, improves their educative abilities and
creates proper conditions for progress and self-realization of their pupils.
Therefore self-creation seems to be a duty and a challenge for each teacher.

35

A. Peccei: Przyszłość jest w naszych rękach [w:] Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów oświatowych cz. I Współpraca międzynarodowa w dziedzinie oświaty, PWN, Warszawa 1987.
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WARTOŚCI, DOBRO WSPÓLNE KONSTRUKTYWNYM
SPOIWEM SPOŁECZNYM
Wywołany tu temat, zawsze będzie ważny dla analizy, jak i
jego znaczenia w życiu człowieka - jednostki, społeczeństw. Sprawa
ta była, jest i będzie istotnym obszarem refleksji, badań nauk
społecznych. Waga wartości, szczególnie dobra wspólnego w
kulturze. Wydaje się, że kluczowym dla pedagogiki katolickiej,
realizującej przecież swoje cele poprzez naukę społeczną Kościoła.
Jednocześnie tematyka wartości (ich stabilność, zmiany, zanikanie
(...) staje się „nośnym” i wręcz „strategicznym” tematem -polem
badań, zwłaszcza współcześnie, dla naukowców analizujących
procesy modernizacji społeczeństwa w aspekcie zmian kulturowych1.
Zmian inspirowanych, nie tylko w zgodzie z normami etyki,
moralności; dla zadań globalistycznych, utylitarnych również „próby
przemycania oszukańczej działalności naukowej, co nie jest
1

R. Inglehart, P .Norris, Wzbierająca fala - Równouprawnienie płci a zmiana kulturowa na świecie, wyd. PWN Warszawa 2009r. przełożyła B. Hellmann, s.19(...) „nie jest to prosty jednokierunkowy związek przyczynowoskutkowy. Jest to proces interaktywny, bo zmiany w naszym życiu wpływają na będące jego podłożem przekonania i wartości. (...) Szeroko pojęty
kierunek zmiany wartości jest przewidywalny, chociaż jego tempo jest
uwarunkowane spuścizną kulturową i strukturą instytucjonalną danego
społeczeństwa. (...)”. (dopow. autorki tekstu-A.N. W celu poparcia tej tezy
wzbierającej fali poparcia dla równości płci, wymienieni autorzy książki
przeprowadzili badania w ponad 70 społeczeństwach świata, ukazując dane
i zgłębiając powody tej kulturowej przemiany oraz konsekwencje dla kobiet
w obszarze ich społecznego zaangażowania, działania nurtu feministycznego. Autorzy pracy-naukowcy, dokonali analizy społeczeństw w 5 obszarach
badawczych: 1. porównanie społeczeństw, 2. w obrębie społeczeństw, 3.
płci, 4. pokoleniowych, 5. analizę spuścizny religijnej danych społeczeństw.
To dla uzasadnienia teorii, że tradycyjna spuścizna kulturowa danego społeczeństwa wpływa na kształt współcześnie zachodzących w nim zmian oraz ,
że wartości i religia obowiązująca w państwie, jego struktura, instytucje i
liderzy, nadają tym przeobrażeniom indywidualny kształt.)
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rzadkie”2. Także obszar nauk tzw. ścisłych jest polem obserwacji dla profesjonalistów tych dziedzin, poszukujących korelacji między
wartościami a ich czynnikiem stymulującym, pro-rozwojowym, lub
w wyniku ich braku, powstawania destrukcji - "systemów
patologicznych". Ekonomia, zarządzanie przedsiębiorstwami 3
inżynieria społeczna, myśl cybernetyczna( dotycząca systemów)4 w
2

M. Bajer, Jak wierzą uczeni, Warszawa 2012, s.231.
S. Zimniewicz, s. 109. „Każde badane przedsiębiorstwo jako najbardziej
pożądaną relację z dostawcą podawało partnerstwo, ale połączone jednak z dywersyfikacją źródeł zaopatrzenia jako najwygodniejszy i najbezpieczniejszy model współpracy. Wynika to bezpośrednio z doświadczenia (...) wymierne korzyści
z jakości przy partnerstwie (...) doznane niepowiedzenie, gdy dostawca zawiódł”,
s. 28 - efekty pozytywne dla zysków daje „współpraca, kooperacja, mobilność”, s.
37 teoria „win-win” partnerstwo w kooperacji, i nowoczesny styl kształtowania
polityki zaopatrzenia, relacje ich w sieci dostaw i budowanych systemów, s.35,
tabela nr 3- ukazująca stadia rozwoju przedsiębiorstw, jak stadia rozwoju człowieka, tę ewolucję rozwoju opisuje tak: „narodziny, uświadomienie, rozwój,
dojrzałość, zaawansowanie” [w:] „Relacje między producentami a dostawcami i
ich wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw na przykładzie branży meblarskiej
„Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, wyd. Poznań2011r .www.uep.pl wgląd
na stronę 20.06.12r.
4
L. Lichnowski, http://www.kte.psl.pl [w:] piśmie Informacyjne uwarunkowania
przywracania zdolności rozwoju polskiej, europejskiej i światowej społeczności z
przypisami (Klubu Twórców Ekologii przy Ludowym Towarzystwie NaukowoKulturalnym) skierowanym do Prezydenta RP na światowe spotkanie Rio + 20
czerwiec 2012r. cytuje wypowiedzi" -Wg Benedykta XVI: Wobec
niepowstrzymanego wzrostu wzajemnych światowych zależności odczuwa się (…)
pilną potrzebę reformy zarówno Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i
międzynarodowych struktur ekonomicznych i finansowych (…) Pilnie potrzebna
jest prawdziwa światowa władza polityczna (…) aby zarządzać ekonomią
światową; uzdrowić gospodarki dotknięte kryzysem; zapobiec pogłębieniu się
kryzysu (…) być podporządkowana realizacji dobra wspólnego (…) Integralny
rozwój narodów i współpraca międzynarodowa wymagają ustanowienia
porządku międzynarodowego wyższego stopnia, opartego na zasadzie
pomocniczości, by zarządzać globalizacją (…) połączeniem sfery moralnej i
społecznej, oraz więzią między polityką a sferą ekonomiczną i obywatelską, jakie
są już zarysowane w Karcie Narodów Zjednoczonych. Encyklika Caritas in
veritate, p.67. Wg Prezydenta Chin Hu-Jintao:Patrz: China to pursue win-win
strategy of opening-up, President Hu says, News of the Communist Party of
China, January 18, 2011 - w wolnym tłumaczeniu - „(...) Chiny chcą „ścigać się”
3

135

opisie zjawisk społecznych nie może odrzucić, że istnieje wzajemny
związek wartości-aksjologii i działania człowieka.
Wartości - pro bono
Każdy, zabierający głos w dialogu, na temat życia i prawd
życia, wnosi swoją cząstkę do tej rozmowy. Łącząc swoje cząstki
oglądu i wiedzy, z Innymi, i konfrontując w „spotkaniu myśli” (przy
założeniu działania bezinteresownego i pro bono - w aspekcie dla
jednostki, dla społeczeństwa), oczyszczamy je tym samym z błędów,
poszerzamy horyzont dialogu. Na polu nauki społecznej
chrześcijaństwa, współcześni pedagodzy, filozofowie, historycy,
zgłaszają problem weryfikacji programów nauczania i procesu
wychowywania młodego pokolenia. Sugerują potrzebę zmiany na „ponowne oparcie edukacji na nieskażonych relatywizmem i nie
sfałszowanych
ideologią
'wielkich
tekstach'
religijnych,
5
filozoficznych i literackich” . Widzą proces wyniszczania wartości
humanistycznych, duchowych - przez postmodernizm, relatywizm,
globalizm. I tu swoisty paradoks. To, co człowiek - ludzkość,
wytworzyła w tysiącletnich procesach własnego rozwoju, czyli
wartości duchowe, teraz sam/sama unicestwia? Dokonuje się w ten
sposób demontaż klasycznego systemu wartości. Moim zdaniem struktura tak naruszona/ uszkodzona, nie ma możliwości odnowy,
regeneracji, gdyż wytwory ludzkiej myśli i działania mając (często)
wzajemnie sprzeczne kody identyfikacji aksjologicznej, wypierają
w gospodarce, wnieść swoją pracę,są gotowe wejść w międzynarodową
społeczność w tę całość i wzmocnić praktyczną współpracę ekonomiczną i zrobić
większy wkład do poprawy światowej gospodarki; widzą ryzyko, wyzwania 18.01.2011r. „(...) Merkel A., w wolnym tłum. „'(...) że społeczna gospodarka
rynkowa jest dobrym modelem, który może dać rozwój, widzi potrzebę
współpracy na forum świata, korzystania z ekonomicznej rady - myśli ONZ i
wyciągnąć wnioski dla gospodarki tak, jak po II wojnie światowej to
uczyniono(...)". Przemówienie Federalnego Kanclerza A. Merkel w Świat
Ekonomicznym Forum, Fri, 30.01.2009: Federal Chancellor A. Merkel at the
World Economic Forum, Fri, 30.01.2009” (...).
5
J. Bartyzel, Ojkofobia, Warszawa 2011, s.6, www.haggard.w.interia 12.03.2011r.; www.legitymizm.org/bartyzel; T.Sommer, Wolmiewicz zdanie
własne, Warszawa 2010; B. Wolniewicz, O Polsce i życiu, Warszawa 2011, A.
Lepa, J.R.Nowak, B. Wolniewicz, Oblicza wolności słowa, Toruń 2005.
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się, a nawet niszczą - bez analizy konsekwencji, skutków (dla wielu
obszarów systemowych i systemu życia człowieka lub struktur,
instytucji). Powstaje swoista „walka” - wyniszczenie. Dla wartości,
które tu omawiamy (tworzących ten zbiór dobra wspólnego) - moim
zdaniem - jest to często unicestwiające zniszczenie. Ponieważ dotyka
ono waloru afirmacyjnego, sublimacji tychże wartości (w końcowym
fragmencie tekstu, uwypukli i podsumuje temat cytat z wypowiedź
Jana Pawła II).
Z Bożą mocą dobro
Kontynuując myśl; wartości to wytwór człowieka. Jak
będziemy rozumieli wartość, decyduje o tym źródło wartości, a więc
system społeczny, kultura, w tym proces socjalizacji, czyli
wychowanie dla zrozumienia potrzeb społecznych i wspólnego dobra
- zrozumienia solidaryzmu społecznego.
Z tego wynika proces dojrzałości człowieka - umiejętności
samooceny i oceny działań, wytworów. Wartości, wytwór człowieka,
są w tym działaniu wytwarzane i ugruntowywane - obrazowane
postawami, dającymi nam wzór - co jest dobrem, co jest wartością
uznaną i pożądaną6. Rozpatrywali ten wielkiej wagi problem,
najmędrsi filozofowie starożytności, gdy zastanawiali się nad
„Państwem” i władzą w nim, istotą szczęścia człowieka, jego
powinności wobec społeczeństwa - „Miasta”7,8. Również obecnie nie
6

J. Bajda, Etyka rodzinna [w:] Słownik Małżeństwa i Rodziny, Warszawa
1999, s.135 -136; J. Jezior, Wartość pracy -studium socjologiczne na podstawie
badań w regionie srodkowowschodniej Polski, Lublin 2005, s.39.
7
P.Nowak, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] L.Strauss, J. Cropsey,
Historia filozofii politycznej, Warszawa 2011, s.XIX i XX. „(...)”. Przeto ci,
którzy nie prowadzili nigdy życia w cnocie czy roztropności, lecz pędzą czas na
zabawie i tym podobnych, opadają w dół, (...) Jeśli nie (...) spojrzą wyżej, nie
dźwigną się nigdy ku prawdzie ;nie są wypełnieni tym, co rzeczywiste, (...).
8
C.Lord, Arystoteles [w:] L.Strauss, J. Cropsey, Historia filozofii politycznej, s. 129 cyt. „Wszelka sztuka i wszelkie badanie, a podobnie też wszelkie
zarówno działanie, jak i postanowienie, zdają się dążyć do jakiegoś dobra'.
(...) tak też różne umiejętności i gałęzie wiedzy mogą być zrozumiane jedynie w odniesieniu do jednej, najwyższej wiedzy dotyczącej najwyższego
ludzkiego dobra. (...) Dobry człowiek nie działa według maksymy głoszącej, że uczciwość popłaca i, że każdy cnotliwy czyn przyczyni się do jego
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stracił on swojej wagi merytorycznej, moralnej, etycznej. Dla
pedagogiki katolickiej - współcześnie, podstawowym zadaniem jest
umieć połączyć dwa obszary - naukę i wiarę.
Wskazywał to też Jan Paweł II na przełomie XX i XXI w.
mówiąc: „Złudne jest mniemanie, że wiara może silniej oddziaływać
na słaby rozum; przeciwnie jest wówczas narażona na poważne
niebezpieczeństwo, może bowiem zostać sprowadzona do poziomu
mitu czy przesądu. Analogicznie, gdy rozum ma do czynienia z
dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który kazałby skupić uwagę na
specyfice i głębi bytu”9. Tak też istotnym staje się równomiernie,
szczęścia, s.134(...) „wielkoduszny jest skarbem nie do przecenienia ze
względu na usługi, jakie może oddać swojej Ojczyźnie (...)".
9
Jan Paweł II, Fides et Ratio Rzym 1998, rozdz. IV,p.48; tamże, pkt 47. oraz p.
80” (...) problem zła moralnego - najtragiczniejszej formy zła - zostaje podjęty
w Biblii, która mówi nam, że jego źródeł nie można znaleźć w jakiejś niedoskonałości związanej z materią, ale, że jest ono raną zadaną przez człowieka
wyrażającego w sposób nieuporządkowany swoją wolność. Słowo Boże stawia
wreszcie pytanie o sens istnienia (...) jednakże na pierwszy plan wysuwa się
odrzucenie wszelkich form relatywizmu, materializmu i panteizmu.(...) Aby
dobrze współbrzmieć ze słowem Bożym, filozofia musi przede wszystkim
odzyskać wymiar mądrościowy (..) Ten wymiar mądrościowy jest dzisiaj tym
bardziej nieodzowny, że ogromny wzrost technicznego potencjału ludzkości
każe jej na nowo i z całą ostrością uświadomić sobie najwyższe wartości. Jeśli
te środki techniczne nie będą podporządkowane jakiemuś celowi, który wychodzi poza logikę czystego utylitaryzmu, rychło mogą ujawnić swój charakter
antyludzki, a nawet przekształcić się w potencjalne narzędzia zniszczenia rodzaju ludzkiego(...)” p.86. Nacisk kładziony na potrzebę zachowania ścisłej ciągłości między współczesną refleksją filozoficzną a myślą wypracowaną przez
tradycję (..)” p.106. Apeluję także do filozofów i do wykładowców filozofii, aby
idąc śladem zawsze aktualnej tradycji filozoficznej, mieli odwagę przywrócić
myśli filozoficznej wymiary autentycznej mądrości i prawdy, także metafizycznej. (...)Niech dążą zawsze ku prawdzie i będą wrażliwi na dobro w niej zawarte.(...) Dzięki temu będą umieli zbudować autentyczną etykę, której ludzkość
tak pilnie potrzebuje, zwłaszcza w obecnym czasie.(...) Kieruję słowa podziwu i
zachęty do tych śmiałych pionierów nauki, którym ludzkość w tak wielkiej
mierze zawdzięcza swój obecny rozwój, ale mam zarazem obowiązek wezwać
ich, aby kontynuowali swoje wysiłki nie tracąc nigdy z oczu horyzontu mądrościowego, w którym do zdobyczy naukowych i technicznych dołączają się także
wartości filozoficzne i etyczne, będące charakterystycznym i nieodzownym
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harmonijnie kształcić i wychowywać człowieka-pobierając wartości
z pola wiary i pola nauki, dla/do jego samodzielnej dojrzałości
społecznej. Innymi słowy, dojrzałość społeczna, przede wszystkim u
prawdziwego chrześcijanina, to postawa/działanie charakteryzujące
się aktywnością, twórczym udziałem swoich „talentów” i
„charyzmatów” wnoszonych do wspólnoty, jako osobisty/
jednostkowy wkład do dobra wspólnego.
Pogłębiając tę wypowiedź o dobru i porządku w dojrzewaniu
do pełni człowieczeństwa, powołam się też na M. Krąpca, który jako
filozof, pielęgnował w swoich badaniach-pracach, najpiękniejsze,
klasyczne wzory Filozofii. Był Kontynuatorem mistrzostwa profesji
przejętej po profesorze K. Wojtyle w Lublinie. W swoich
rozważaniach omawiał sprawę dobra wspólnego, i oto, jak mocno
brzmią słowa: „Wezwanie 'wybieraj dobro, abyś żył jest
odwiecznym wołaniem Boga do człowieka; jest pierwszym głosem
prawa naturalnego, prawa, którego treść 'wybieraj dobro' przenikać
musi wszelkie postacie praw, ustaw rozporządzeń i to do tego
stopnia, że odejście od wyboru dobra na rzecz permisywizmu, zła
jest przekreśleniem podstawowych wartości prawa, ustawy czy też
jakichkolwiek rozporządzeń. (...) Nie wolno człowiekowi nie
wybierać dobra, bo to jest zaprzeczeniem ludzkiej natury,
człowieczeństwa, które może się rozwijać i osiągnąć ostateczny swój
cel jedynie przez wybór dobra, a więc przez ludzkie racjonalne
decyzje (...) w przedsiębraniu dobrych decyzji indywidualnych, a
także społecznych”10. Jakże mocne słowa, jakże kluczowy aspekt
wyrazem tożsamości osoby ludzkiej. Przedstawiciele nauk przyrodniczych są w
pełni świadomi tego, że «poszukiwanie prawdy, nawet wówczas, gdy dotyczy
ograniczonej rzeczywistości świata czy człowieka, nigdy się nie kończy, zawsze odsyła ku czemuś, co jest ponad bezpośrednim przedmiotem badań, ku
pytaniom otwierającym dostęp do Tajemnicy»”.
10
KKK 952, Wszystko mieli wspólne, (Dz.4,32). „Wszystko, co posiada prawdziwy chrześcijanin, powinien traktować jako dobro, które ma wspólne z innymi, oraz zawsze powinien być gotowy i chętny przyjść z pomocą najbardziej
potrzebującym 469 (...) Chrześcijanin jest zarządcą dóbr Pana – 470” [w:] Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań, 234; M. Krąpiec, Wybieraj dobro!,
Dobro wspólne racją społeczeństwa, [w:] http//ptta.republika.pl/tekst/krąpiec z
22.06.12r.. cyt. „Przypomniał to swojemu narodowi Mojżesz, gdy przed swą
śmiercią powoływał się na Boga mówiącego. Oto kładę przed tobą dobro i zło -
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egzystencji. Ten problem uwypuklił, w ostatnich dniach bieżącego
roku, Ojciec Święty Benedykt XVI. Wygłaszając homilię na
zakończenie VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie11,
powiedział: „Pozwólcie, aby pierwszeństwo zajmowała logika 'być'
nad logiką 'mieć'. Pierwsza z nich buduje, druga kończy
zniszczeniem”. W tym przesłaniu do Rodzin Świata, które
przyjechały ze świata, rozwinął myśl dotykając aspektu, jednej z
najważniejszych wartości - dobra wspólnego, które przecież jest
wynikiem działania, planu, i konstrukcji, określonej struktury w
systemie pobierania, przetwarzania i oddawania-dzielenia się
wartościami, czyli stworzenia systemu spójności i korelacji dla
wzrostu - rozwoju.
Dopełnieniem tej myśli wstępnej są Jego następne refleksje
związane z przesłaniem tego ważnego (mediolańskiego) Spotkania „(...) Boży plan i nasze doświadczenia ukazują, że jednostronna logika
poszukiwania własnego pożytku i jak największego zysku, nie jest
drogą, która przyczynia się do harmonijnego rozwoju, dobra rodziny i
budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa (...) Mentalność
utylitarystyczna posiada także wpływ na relacje międzyosobowe i
rodzinne, redukując je do kruchych oczekiwań indywidualnych
interesów, które naruszają fundamenty tkanki społecznej”. Analizując te
słowa, może warto dać takie porównanie od autorki; jak poezja jest
sublimacją myśli człowieczej w słowie (wierszu), tak wygenerowanie
wartości - dobra wspólnego, jest sublimacją społeczeństwa. Życie nasze
trwa, płynie.... Ma swój określony rytm spraw, obowiązków relacji
wzajemnych w środowisku rodzinnym, szkolnym, zawodowym,
towarzyskim bliższym, dalszym. Wejście w społeczeństwo, “otwarcie”
się na relacje międzyosobowe - w dojrzałym życiu, zobowiązuje do
pełniejszej refleksji. Refleksji o naszym życiu, o wartości tego życia i
wartościach budujących sens naszej ziemskiej wędrówki...
wybieraj dobro, abyś żył!' (...) Oczywiście to wszystko wiąże się z uznaniem,
Boga, wiarą, z religią. Bez tego obszaru życia samo życie staje się ostatecznie
bez sensu, bo nie posiada celu, bo w takim wypadku celem byłoby jedynie nie
żyć, gdyż tak się – pozornie - kończy każde życie. Czy zatem sensem życia ma
być ostatecznie 'nie żyć'? To jest nonsens i absurd. [w:] „Wybieraj dobro!"
11
Benedykt XVI, Homilia 3.06.2012r. [w:] VII Światowe Spotkanie Rodzin
– Mediolan, 30.05.-3.06.12r.

140

Wartości -system
Poszerzając rozważania związane z tematem tekstu,
przypomnijmy opis/znaczenie słowa wartość. Potocznie wiąże się
ono z odczuciem czegoś cennego. To podstawowa kategoria
normatywna, oznaczająca wszystko to, co cenne, godne pożądania i
związane z celowym dążeniem do realizacji osiągnięcia tegoż12. W
ujęciu subiektywnym odczuwana/odbierana jako właściwość dana
przedmiotom przez człowieka, w zależności, od jego potrzeb, uczuć,
woli. Pedagogika zwraca uwagę na to, że wartościowanie zmienia się
w zależności od przemian życia społecznego i kulturowego. W
stałych układach społecznych, podlega pewnej obiektywizacji,
pełniąc funkcję czynnika spajającego grupy, społeczeństwa,
narody13. W zależności od wkładu pracy, kunsztu-artyzmu, wysiłkutrudu, innowacyjności, wartość (danego przedmiotu, działania i
uzyskanych wytworów) rośnie lub obniża się. Nauki społeczne
zawierają opis, definicję dla wartości w życiu ludzkim - stosują
gradację14. Wyróżniamy wartości docelowe( codzienne) oraz
związane z sensem życia( tzw. uroczyste – uznane - ostateczne czy
inaczej heroiczne). Szczególnie ta druga grupa ma istotny wpływ na
kształtowanie społeczeństw, ich rozwoju, spoistości, integracji wzrastania twórczego. Takie wartości, związane z sensem życia
człowieka -ludzi, szczególnie wyraziście zaznaczyły swoją wielką
wagę moralną, egzystencjalną w czasach heroicznych wyzwań dla
społeczeństw. Obrona Ojczyzny, obrona egzystencji narodu,
narodów15,16. Tu obrazują się i wypełniają głębokie i wzniosłe
12

W. Okoń, Wartość, [w:] „Słownik Pedagogiczny”, Warszawa 1981r.
Np: religia, wiara katolicka [w:] R. Ingelhart, P. Norris, Wzbierająca fala
-równouprawnienie płci a zmiana kulturowa w świecie” s.73. ‘Niemożliwy
do usunięcia ślad". Dotyczy - religia, wyznanie, jako czynnik silnie spajający kulturowo społeczeństwa - dopis autorki tekstu A.N.
14
S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 2000.
15
W. Łuszczak, Artur Grottger, s.16, ryc. II Znak, III Przysięga, IVBój, VI
Widzenie z teki II Lituania 1863-1866, Warszawa 1958.
16
Sanktuarium w Licheniu Starym. Kaplica Błogosławionych 108 Męczenników (błogosławieni - Warszawa w czerwcu 1999, przez Jana Pawła II); Postawy bohaterskie w czasie okupacji niemieckiej: rot. W.Pileckiego, gen.
L.Okulickiego, kuriera Jana Karskiego, S.Leszczyńskiej z Łodzi (z zawodu
położna) więziona w KL. Auschwitz Birkenau, po wojnie wyróżniona przez
13
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przykłady z życia ludzkiego. To wzorce patriotymu, także
obywatelskiej odpowiedzialności za kraj - jego egzystencji w
wymiarze duchowym, kulturowym (wolontariat, altruizm, heroizm) i
gospodarczym, ekonomicznym, czy też rodziny, osobistego życia,
człowieka17,,18,19.
Człowiek twórcą systemu dla dobra wspólnego
Tak działać, współpracować, tak integrować, aby nie
wypaczać idei wartości uznanych, uroczystych...to wyzwanie i
zadanie - szlachetne i zobowiązujące20. Utrzymywanie ładu w tej
drabinie wartości – w jej strukturze, utrzymanie moralności - nie
zaburzyć i nie zniszczyć systemu ich herarchii, wspólnej skali dla
rozróżniania, oceny, i, właściwego wyboru (wyboru, który wymaga
odpowiedzialności, dojrzałości, woli)21. To gwarancja ładu i
Kościół Katolicki tytułem wiecznym Sługi Bożej; oraz współczesne: bohaterstwo matki Włoszki św. G. Beretta-Molla beatyfikowana 1994r., wolontariat w
hospicjum dla chorych onkologicznie, posługa J. Bazarnika - kapelana na oddz.
dziec. w Instytucie, Szpital Pomnik Centum Zdrowia Dziecka w Warszawa Międzylesie oraz 29.03.12r. dwóch Policjantów z prewencji uratowało życie
31-letniemu mężczyźnie, który wpadł do wody w Węgorzewie, w/g:
www.wspólczesna..pl oraz info.policja.pl/portal - 22.06.12r, itp...
17
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie
Narodowe dn. 2.04.1997r. w rozdz. II art 30: “Przyrodzona i niezbywalana
godność człowieka stanowi żródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest
ona nienaruszalna (...). ‘Art.32pkt 2 - "Nikt nie może być dyskryminowany w
życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny".
Art 74 – “Każdemu zapewnia się wolność twórczości artystycznej badaań
naukowych oraz ogłoszenia ich wyników, wolność nauczania, a także wolność
korzystania z dóbr kultury”. Art. 85 – “Obowiązkiem obywatela polskiego jest
obrona Ojczyzny”.
18
Tamże, Art 82 Konstytucja np: w rozdz. I: "Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczpospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.
19
Np: prace społeczne - budowanie placów zabaw dla dzieci, czy też zbudowanie miasta Gdynia z portem morskim w Polsce międzywojennej.
20
Jan Paweł II p.1 oraz p.27, 30, 34, 36, E. Sollicitudo rei socialis. wyd.
Rzym 1987r.
21
Uzasadnienie dla swoich słów znajduję w tekście, z którym się identyfikuję - w
aspekcie myśli teoretycznej jak i działania wieloletniego pedagogicznego - praktycznego, na bazie: cyt. Jan Paweł II - „dzisiaj bardziej chyba niż w przeszłości
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spoistości społeczeństwa. Jeżeli pragniemy Dobra swojego, dobra w
rodzinie, w społeczeństwie, musimy wnosić do kultury to, co mądre,
moralne, piękne. Nie niszczyć autorytetów, nie niszczyć wzorów
moralnych, odpowiadzialnych postaw i zachowań22. Dbać o ład
wartości. Tylko wtedy, dokonujemy/dokonamy właściwego
rozeznawania i rozróżniania wartości, które pozwalają człowiekowi
na odnalezienie się w kontekście świata swoje miejsce i swoją rolę.
Poprzez normy, jak drogowskazami, otrzymujemy wiedzę, które
wartości są cenione, jak postępować. W obszarze ekonomii, wartość
definiujemy jako taką właściwość towaru, która zaspokaja określone
potrzeby ludzkie. Potrzeby realizujemy kierując się normami (tym
swoistym opisem zasad, obyczajów). Uzasadniamy je za pomocą
odpowiednich ocen. Czyny ludzkie uzewnętrzniają potrzeby
jednostki lub społeczeństwa. Są one w większym, lub mniejszym
stopniu zgodne z prawami nauki, natury. Nauka - wiedza uzyskana i
jej aksjomaty, ukierunkowują, przybliżają do odpowiedzi na
nurtujące pytania- związane z życiem osobniczym i społecznym.
Jakich dokona się wyborów i gradacji wartości, ma na to wpływ
wychowanie - socjalizacja.
Pedagogika katolicka wskazuje wyraźnie obszar społeczny, w
którym człowiek zdobywa to rozeznanie i " wdrukowanie", jest to
rodzina. Tak powie o tym J. Bajda - jeden z głównych przedstawicieli
nauki o rodzinie i nauki społecznej Kościoła w Polsce”. Wspólnota
rodzinna posiada swoistą transcendencję w stosunku do pojęć i
schematów socjologiczno -statystycznych. (...) Rodzina na mocy swej
konstytucji rozwija właściwy sobie etos, który posiada dwa kręgi
znaczeniowe. (...) wewnętrzny (...) wyraża tożsamość antropologicznoludzie zdają sobie sprawę z łączącego ich wspólnego przeznaczenia, aby budować
razem, jeśli chce się uniknąć zagłady wszystkich „Sollicitudo rei socialis p.26,
1987r , oraz Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1995. cyt. s.100-105,
Człowiek, człowiek młody szczególnie, "(...) szuka nie tylko sensu życia, ale szuka
konkretnego projektu, wedle którego to swoje życie ma zacząć budować (...) "oni
-młodzi „(...) Potrzebują przewodników (...)”, a światu, czyli nam wszystkim „(...)
Potrzeba (...) tego młodzieżowego entuzjazmu" i to/ i tego, że „(...) życie ma sens,
o ile staje się darem bezinteresownym dla drugich”.
22
Jan Paweł II, Młodzi z Ojcem Świętym, Częstochowa 1991, s.63; Jan Paweł
II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005; Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei,
Lublin 1995; Benedykt XVI, Trwajcie mocni w wierze, KAI 2006, s.70.
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etyczną (...) Drugi krąg (...) uniwersalny, duchowy (...) definiowany
jako kultura, względnie jako cywilizacja23. Omawiając (tak
syntetycznie) zagadnienia normy i wartości, podkreślę, że wartość
moralna nie może być tylko przedmiotem przeżycia emocjonalnego.
Także powinna być przedmiotem poznania, czyli przedstawienia
intelektualnego oraz „chcenia”- elementem woli. Umiejętność
podejmowania właściwych decyzji, zależy od woli człowieka oraz
od jego dojrzałości. Gdyż, właśnie ten proces - motywacji i woli,
ujawnia nam, że człowiek jest Osobą, suwerennym podmiotem.
Wybieramy to, co nam odpowiada. W to angażujemy naszą wolę i
nasze siły poznawcze. Tu, na naszej ziemi/ Ziemi, tylko od
człowieka - jego decyzji, zależy porządek moralny i prawny.
Poszerzając tę myśl odwołam się do cytowanego już autora24, który
na bazie cybernetyki, zastosował/przedstawił opis tych relacji jako
system. Pożądanym oczekiwanym, optymalnym, jego zdaniem, jest
ekohumanizm25, czyli partnerskie działanie dla dobra wspólnego.
23

Tamże 5, J. Bajda, Etyka rodzinna, [w:] Słownik Małżeństwa i Rodziny,
Warszawa 1999, s.139; J. Bajda, Profesjonalista tej dziedziny nauki w ISnR,
ATK Łomianki - Warszawa, a powołanym przez Jana Pawła II i zorganizowanym przez abp. K. Majdańskiego - duchowego ojca tego Instytutu. Rocznicowy, wspomnieniowy artykuł autorstwa Ks. Prof.. J. Zimnego, „Niezapomniany
Pasterz, Duchowy Ojciec i Mąż Stanu (1916- 2007), [w:] Pedagogia Ojcostwa,
wyd. Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie, nr 3 (2/2011), cyt. s.
247. W 1987r. był inicjatorem i organizatorem wizyty Jana Pawła II w Szczecinie (...) Papież - jak wspominał bp.K. Majdański – wiedział, co znaczy Szczecin, co znaczy Odra (...) powiedział, też o Biskupie: „Wasz biskup Kazimierz
nosi w swojej pasterskiej „legitymacji” ten wielki temat, jakim jest małżeństwo
i rodzina. (...) Abp Majdański, kwestię obrony rodziny traktował jako swoją
wielką misję, (...) był wielkim patriotą (...) Wiedział, że służąc prawdzie służy
wolności, wyzwoleniu człowieka i narodów, służy życiu”.
24
Tamże. L Michnowski oraz (od autorki notatki własne 24.06.12 -.z:L.M),
L.Michnowski, jako badacz pojęć bazowych-ekorozwój i ekohumanizm, z
kilku obszarów: ekonomi, cybernetyki, nauki społeczne, nauka społeczna
Kościoła). Zasadę dobra wspólnego w procesie projektowo-decyzyjnym
ujmuje jako poszukiwanie takich rozwiązań, które będą korzystne zarówno
dla podmiotu działania, jak i jego społeczno - przyrodniczego środowiska, a
wraz z tym, do odpowiedniej przebudowy ekonomiki.
25
L. Lichnowski, „(...) konieczny jest rozwój razem, a nie dalszy wzrost
kosztem otoczenia (społecznego lub przyrodniczego), (...) oraz godnego
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Postuluje ukształtowanie aksjologii wspólnego dobra. Klarownie
obrazuje i uwypukla swoją/tę myśl, na tle współczesnego kryzysu
gospodarczego. Stan tej zapaści i destrukcji -systemu gospodarczego,
widzi jako stan uświadamiający podjęcie radykalnych zmianprzebudowy
w
sferze
wartości,
czyli
odejście
od
„socjaldarwinistycznego egoizmu do aksjologii sprawiedliwości,
miłości solidarności - dobra wspólnego”26. W swoich tekstach
przywołuje myśl społeczną Jana Pawła II. Pobiera od Papieża te tak
ważne hasła, które kierunkują na aksjologię chrześcijańską a
wyrażoną w pojęciach, wolność, praca, wspólnota, współpraca,
wytwarzanie wspólnego dobra.
Tak więc nauki ścisłe chcąc opisać świat i relacje - w nim człowieka, ludzkości muszą posiłkować się wkładem wartości, które
niosą ten kluczowy element podmiotowości roli człowieka. Jako
teorie naukowe potrzebują tego wkładu myśli humanistycznej, aby
mogły być twórcze - rozwijać się, "dojrzewać". Należy też
przywołać tu pamięć o słynnej wypowiedzi Naszego Papieża, który
wołał o zrozumienie i przyjęcie do swoich sumień( każdego z nas i
wielkich mocarstw gospodarczych - państw) o narastającej
dysproporcji gospodarczej w świecie- między „biednym Południem a
bogatą Północą”. Było to ówcześnie prorocze wołanie o opamiętanie
się w konsumpcji i drapieżnym rozwijaniu własnej gospodarki -w
państwach wiodących ekonomicznie (bez refleksji, bez
zrównoważenia być a mieć). Te problemy- w aspekcie moralnym i
gospodarczym - ich konsekwencjach dla człowieka, społeczeństwa
są wnikliwie, przejrzyście i z wielką troską omówione w trzech
życia wszystkich ludzi - bogatych i biednych - wspomaganych nauką oraz
wysoką techniką, w harmonii ze środowiskiem”, www.kte.psl.pl.
26
L. Lichnowski, Problemy Ekorozwoju - odnowiona strategia trwałego
rozwoju Unii Europejskiej: co z niej wynika dla Polski? 2008r. vol.3, No 2 ,
str. 89-128 (dopis autorki) L.M. postuluje: Dalekowzroczna aktywność
społeczno-gospodarcza, stymulowanie na dobro wspólne, może przezwyciężyć kryzys cywilizacyjny, zapobiec katastrofie, patologii systemu społecznego; por. J. Zimny, „Bóg nie żąda od nas rzeczy, które nas przerastają.
(...) przyszłość trzeba tworzyć (...) trzeba mieć przed oczyma całą tradycję
narodu, społeczeństwa, państwa, Europy i świata. Nową jakość Europy
winniśmy budować na tych duchowych wartościach, które ją kiedyś
ukształtowały. www.pedkat.pl.
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Encyklikach podsumowujących XXw. i dających perspektywiczne
spojrzenie i ukierunkowanie na następny wiek : Sollicidtudo rei
socialis (87r.), Centesimus annus (91r.), Fides et ratio (98r.). Każda
z nich wskazuje, że myśl społeczna Kościoła oparta na nauce
Chrystusa jest ciągle żywotna dzięki Ewangelii, jest drogą - jedynym
ratunkiem, który gwarantuje ludzkości rozwój. Swoiste credo dla
ludzkości, odczytujemy w Centesimus annus r. V, p. 51., gdzie
sprawy państwa i kultury, interesów grupowych i totalitaryzmu - są
zestawione/porównane - wobec autentycznej demokracji. Tamta
myśl (sprzed 20 lat) wybrzmiewa szczególnie boleśnie dla Europy
roku 2011 i bieżącego 2012r. Jest ciągle aktualna prawda dotycząca
moralności i na tym tle dobra wola dbania o wymiar etyczny zadań i
badań filozofów, naukowców, pionierów prekusorskich odkryć
badawczych. W tych tekstach, w sposób pełny, możemy zrozumieć
wielką wagę wartości, które tworzą wspólne dobro, stymulując
człowieka,
stymulując
ludzkość
do
rozumienia
pełni
człowieczeństwa.
Przechodząc na etap życia tzw. codziennego powinniśmy
wyrazić to w każdym najprostszym działaniu i dzieleniu się pracą z
innymi. Działanie człowieka powinno nieść ten wymiar etyczny, aby
wytwór materialny i duchowy dawał pożytek w harmonii
najbliższego otoczenia aż po najwyższe struktury społeczne. Na tym
tle przywołam myśl ks. prof. J. Zimnego (przypis 26), który
uwypukla (jako pedagog) - kluczową wartość dla procesu rozwoju
dużych systemów społecznych, jakimi są narody, państwa-znaczenie
tradycji kulturowej. To, dobro wspólne, jest oszlifowane wiekami
historii tegoż społeczeństwa. Tradycja jak kotwica dająca ciężar
przed zerwaniem się w pochopność i chaos, ale równocześnie jako
stabilizator, dla wzrostu. Ciekawym rozważaniem na współczesny
czas - dosłownie tych dni, byłoby rozwinięcie myśli Profesora o
tradycji Europy i jej dalszej drodze w systemie ekonomicznym,
gospodarczym, kulturalnym, jaki jest kształtowany w układzie Unii
Europejskiej. Stoimy jako społeczność europejska przed ważnymi
dla nas wyzwaniami wymagającymi naprawdę mądrego,
perspektywicznego rozważenia, co dalej. I tu właśnie mamy
niebywale interesujący egzamin z dojrzałości i odpowiedzialności
tych decydentów, przedstawicieli - elit zarządzających systemami
społecznymi na najwyższym szczeblu polityki, gospodarki. Wiele
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pytań - jak zagospodarują depozytem dobra wspólnego tradycji i
kultury oraz depozytem dobra wspólnego, jakim jest wypracowany
zysk materialny wytworów pracy - ekonomii. Tu zazębia się,
sprawdza i weryfikuje sedno dobra wspólnego-aksjologia. My,
współcześni to obserwujemy, uczestniczymy a następne pokolenia
ocenią, jak nasi przedstawiciele-decydenci podejmowali decyzje,
jakie wartości były ich przewodnimi wyznacznikami działań dla
społeczeństwa.
Wracając, do rozważań wyznaczonych tematem, należy
podkreślić; stabilność osobowości człowieka i tym samym związana z
tym stabilność społeczeństwa - jako pochodna działania człowieczego,
zależy od odpowiednich wyborów. Im bardziej odpowiedzialne-trudneskomplikowane wybory/decyzje (swą złożonością i wagą
(konsekwencjami) dla człowieka, dla społeczeństwa, tym bardziej
powinny implikować wzrost rozwagi, mądrości, perspektywicznego
spojrzenia (z wariantami ochronnymi) u wykonawcy, u działającego.
Zachowania ludzkie kształtowane są nie tylko przez wzory, ale i
popędy, w tym także i "niższe"27. Tylko wtedy powstanie naturalny
układ samokontroli, gdy człowiek w dzieciństwie będzie poddany
właściwym wpływom, wzorcom i ćwiczeniom moralnym,
pedagogicznym28, w swoim środowisku macierzystym.
Człowiek o silnie rozwiniętej warstwie naturalnego porządku
moralnego, postępuje zgodnie z naturalnym porządkiem świata. Jego
czyny są harmonijne z prawami świata. Wielu pedagogów,
socjologów chrześcijańskich, bardzo mocno podkreśla potrzebę
podstawowego działania wychowawczego, socjalizacyjnego, jakim
jest pielęgnowanie w życiu społecznym takich wartości jak: godność
osoby ludzkiej, wartość Życia, wolność, sprawiedliwość, prawa
człowieka. Dobrze i jednoznacznie wyraża to następująca myśl Ojca
27

E. Ślizień-Kuczapska, To się przekłada potem na różne sfery życia, (...)
Wychowany w ten sposób jest całkowicie pozbawiony odpowiedzialności,
samokontroli i samoopanowania. (..) Tymczasem o dojrzałości człowieka
świadczy umiejętność odmówienia sobie pewnych przyjemności, rezygnacja z pewnych potrzeb na rzecz jakiegoś innego, ogólnie pojętego dobra.
Inaczej mamy do czynienia z kultem jednostki [w:] „Antykoncepcja to błąd
w sztuce” wyd. Fronda, nr 63, 2012.
28
M. Gogacz " Podstawy wychowania" wyd. Niepokalanów 1993r.
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Świętego Benedykta XVI: „Możemy mieć udział w kształtowaniu
lepszego świata jedynie wtedy, gdy spełniamy dobro teraz i
osobiście, z pasją wszędzie tam, gdzie możemy, niezależnie od
strategii i programów partii”29. A następnie, teolog duchowości tak to
sprecyzuje- wiedza zdobywana dzięki nauce powinna się splatać z
wiarą, gdyż obie – „ścieżka wiary i równoległa do niej ścieżka
rozumu, muszą spleść się w jeden szlak, który Kościół ukazuje
ludowi Bożemu jako drogę do Boga”30.
Tak więc zgodnie z nauką społeczną Kościoła właściwym jest
myślenie łączące sprawy wiary ze zdobyczami nauki a następnie
przetwarzanie tego w działaniu społecznym i dla społeczeństwa- i
cywilizacyjnym rozwoju31. W Polsce - naszej kulturze, ten związek
wartości, jaką jest wiara z wartością nauki, odcisnął swój znaczący i
konstruktywny ślad. Rezygnacja z wartości religii i tego, co wniosła
- ze sobą - w rozbudowę kultury, byłaby sprzeniewierzeniem się
wobec dorobku narodowego, a nawet świata. Ceniąc wartość, jaką
jest miłość, rozwijamy wartości: odpowiedzialność za drugiego
człowieka, empatię, wrażliwość. W wyniku tego powstaje ładwyraźna hierarchia wartości. Człowiek czuje się zakorzeniony,
spełniony i rozumie sens życia, pracy indywidualnej i dla
społeczeństwa oraz „przeznaczenie ku budowaniu wspólnoty”32.
Sublimatem tego jest szacunek, pamięć dla kultury i dbanie o jej
ciągłość - jest to szczególnym zadaniem wspólnot rodzinnych i
narodowych, społeczeństw. Tylko odpowiedzialne wychowanie
młodego pokolenia-człowieka, danie mu wiedzy „czystej” nie
zanieczyszczonej błędem i instrumentalizacją, może być skutecznym
działaniem dla unicestwienia zła (w różnych obszarach życia) 33.
29

Benedykt XVI, E. Deus caritas est rozdz.II, pkt 30a, wyd. Rzym
25.XII.2005r.
30
A. Siemieniewski, Stwórca i ewolucja stworzenia, Warszawa 2011, s. 219.
31
Jan Paweł II, E. Sollicitudo rei socialis, Rzym 1987r. Postacie wybitnych
rodaków i wkład ich owocnego życia w dobro wspólne świata np: Jan Paweł II, M. Curie -Skłodowska, M. Kopernik, W. Fijałkowski, M. Krąpiec,
S. Wyszyński, Trzej szyfranci Enigmy, J. Sobieski, J.Piłsudski, F.Chopin.
32
Tamże 5, J. Bajda, s. 136
33
Katechizm Kościoła Katolickiego, s. 22 p. 29, s. 50, p.164. „Świat, w
którym żyjemy, bardzo często wydaje się daleki od tego, o czym zapewnia
nas wiara. Doświadczenia zła, cierpienia niesprawiedliwości i śmierci wy-
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Miłość, wiara, zaufanie, prawda, dobro, nie mogą być abstrakcyjnymi
celami. One są zadaniem i zadane nam, dla budowania środowiska
przyjaznego i wyzwalającego twórczo. Tak powinny wyglądać, spełniać
się, codzienne odniesienia międzyludzkie.
Dla chrześcijanina to dodatkowo „łańcuch wspólnoty w
wierze”. Każdego z nas prowadzi wiara innego wierzącego, która
nam jest obrazowana - życiem i postawą innych, a i każdy z nas,
zobowiązany jest nieść wiarę dla innych, by ona ich prowadziła.
Wiara to akt wspólnoty i współdziałania; wskazuje tak Katechizm
Kościoła Katolickiego. Głębokie i autentyczne rozumienie, działanie
w takiej strukturze wartości (duchowych i relacji społecznych) jest
wzorcowym polem dla tworzenia dobra wspólnego wartości. przede
wszystkim dla chrześcijan. Profesjonalista z obszaru nauki społecznej
Kościoła-współczesny apologeta pedagogiki katolickiej ujmuje to tak:
„Koncepcja wychowania człowieka w duchu katolickim jest wierna
prawdzie o osobie - jej godności, niepowtarzalności, jedności duchowomaterialnej oraz jej nieustannym stawaniu się w obrębie sfery
przyrodzonej i nadprzyrodzonej. (...) Jest on przyszłością swej rodziny i
całej ludzkości - jednakże przyszłość człowieka związana jest
nierozerwalnie z wychowaniem.
W wychowaniu niezbędna jest stała obecność norm i
powinności, które winny być dopełnione określonym systemem
wartości”34. Dlatego właśnie dziś/teraz pedagogika katolicka woła o
powrót do klasyki, o pielęgnowanie wartości "uroczystych". Waga
społeczna, etyczna, tych myśli, napawała troską już Starożytnych.
Arystoteles - twórca etyki, nauczał, że dobro czy też dobre życie,
zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i politycznej wspólnoty, jest
nadrzędną wartością. Pisał: (...) „Aby było naprawdę etyczne,
działanie musi być rezultatem wyboru. Ale wybór ten nie polega
wyłącznie na racjonalnej kalkulacji zysków i strat (...) „oraz
podkreśla, że czynów etycznych dokonuje się ze względu na samą
dają się zaprzeczać Dobrej Nowinie, mogą one zachwiać wiarą i stać się dla
niej pokusą”. KKK wyd. Pallottinum, Poznań 1994; D. Oko, Miłość i
Prawda Kościoła [w:] Z Papieżem przeciw homoherezji, Fronda nr 63.
Warszawa 2012, s.157.
34
J. Zimny [w:] www.pedkat.pl-o stronie internetowej, Administrator 24.
06.2012r.
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cnotę, a nie na ich konsekwencje35. Można się tylko zgodzić z jego
postulatem. Czas nowożytny, ze swoimi różnymi prądami
filozoficznymi, modelował współczesną mu kulturę. Teraźniejszość
jest wynikiem przeszłości wiedzy, przemyśleń, doświadczeń. To
dorobek myśli filozoficznej, teologicznej, naukowej, ale też bagaż
błędów, instrumentalizmu, egoizmu, tyranii.
Poszerzeniem tej myśli są wyjątkowo trafne słowa jednego z
najbardziej zasłużonych filozofów naszego kraju S. Ossowskiego:
„Ogólnie mówiąc (...) koncepcja kultury dotyczy tych wartości, w
których przejawia się (...) „wyraża, uwypukla” (...) ludzka
osobowość, i które wymagają pewnych postaw emocjonalnych, a nie
tylko dyspozycji intelektualnych lub mięśniowych”36. To człowiek
jest tym, który może świat uczynić dobrym lub złym. Najbardziej
czasowo współcześni nam autorzy (również nagradzani w skali
świata) tekstów naukowych, publicystycznych, jak i literackich,
widzą i opisują bieżące procesy dehumanizacji, alienacji i atomizacji
społeczeństw- szczególnie zachodnich, naszego świata37,,38,39. To
35

Tamże 7, P. Nowak, s.130-133
S, Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej, Warszawa 2000, s.179.
(wybitny naukowiec prof. UŁ, UW, polski socjolog, filozof, studiował w Paryżu, Rzymie, Londynie, jeden z największych autorytetów intelektualnych, moralnych, podkreślał odpowiedzialność w działaniu, wyborach i decyzjach.
37
A. Toffler, Szok przyszłości, przeł. W. Osiatyński, E. Ryszka,
E.Woydyłło-Osiatyńska, Poznań 1988, s.466. „Demokracja - system polityczny zwany demokracją został powołany ponieważ ludzie potrzebują
takiej organizacji, w której konieczna jest możliwość uzyskiwania informacji zwrotnej „wrażliwie reagujacego sprzężenia zwrotnego w społeczeństwie”. To znaczy jest jakiś plan, decyzja działanie, ale musi być też informacja zwrotna od całych grup społecznych i wszystkich podsystemów, w
których działa, żyje społeczeństwo – ludzie”.
38
Der Spiegel, V. Hage, R. Leick, „Forum” nr 38, s.36 „Akt Sprzeciwu i
Wyzwolenia”, s. 37. „Bez wartości, które niosą w życie ludzi, etyka, moralność, nie ma postępu”. (...) „Demokratyczne wartości muszą łączyć w sobie
wolność, sprawiedliwość i uczciwość (...)”.
39
A. Talaga, Jaka Europa? Decyduj, Polsko. [w;] http:blog.rp.pl; (dotyka
koncepcji gospodarczej i politycznej Unii Europejskiej, jako wspólnoty
państw narodowych lub federacji oraz wnioski z Konferencji Rio +20 o roli
Chin, czy teoria partnerstwa gospodarczego – „win-win” jest wdrażana w
relacji Azja -Europa)
36
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bardzo niepokoi, to jest troską i wielkim zadaniem obronnym dla
pedagogiki katolickiej. I to czyni poprzez obszar kształcenia,
popularyzacji i konkretnego działania np; wiele szkół o profilu
katolickim. Zawsze czynnik materialny i duchowy przeplatał się w
życiu społecznym, ludzkości. To jest nasz dylemat?, problem?,
wyzwanie? W tym poszukiwaniu - wartość, dobro wspólne, jest
sednem. Jak to będziemy rozumieć, jak wypełniać w życiu, zależy
tylko od ludzkości: „Tak jak osoba ludzka w pełni się realizuje w
bezinteresownym darze z siebie, tak też własność znajduje moralne
usprawiedliwienie w tworzeniu, w odpowiedni sposób i w
stosownym czasie, możliwości pracy i ludzkiego rozwoju dla
wszystkich”40.
Wiedza i wiara, wiara i wiedza
Cytowany już autor, ujmie to tak - „Życie to w istocie
tworzenie informacji, czyli dokonywanie właściwych i rozwojowych
zmian w przebiegu procesu życia, (czyli w czasoprzestrzennych
konfiguracjach już istniejących elementów układu (...). Życie
systemu społeczno-gospodarczego i jego jednostek uwarunkowane
jest (...) pracą (...). Stanowiący podstawę życia, generowany przez
system wewnętrzny i zewnętrzny proces konstrukcji jest wynikiem
szeroko rozumianej pracy tego systemu”41; i dalej kontynuuje:"
stanem najlepszego rozwoju będzie homeostaza,”oraz rozpatrując
czynniki dla systemu życia i jego jakości, wymienia - „(...) stan życia
w harmonii wewnętrznej i z otoczeniem (...) jest, zarówno wewnętrznie
jak i zewnętrznie konstruktywny (...)”, gdyż podstawowym warunkiem
osiągnięcia takiego stanu jest dojrzałość „(...) nie tylko fizyczna, w tym
techniczna (...) ”również intelektualna, etyczna, odpowiedni poziom
rozwoju nauki i techniki (w tym informatyki), powszechna oświata,
kultura informacyjna i mądrość. Zakłócenie tych czynników systemu
wprowadza w większy lub mniejszy stan „(...) patologii (...)
„poprzedzony” (...) stanem (...) „stagnacji pseudoelitarnej, regresem do
ostatecznego unicestwienia, nie mogąc sprostać na zbyt niski potencjał
intelektualny, (...) wiedzy sterowniczej (...)”42.
40

Jan Paweł II, Centysimus annus, Rzym 1991, rozdz .IV, p. 43.
L. Lichnowski, Jak żyć? Ekorozwój albo.... Warszawa 1995, s.121.
42
L. Lichnowski, Jak żyć? Ekorozwój Albo…, jw. s.121-126.
41
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Natomiast dla nauki społecznej Kościoła - dojrzałość,
odpowiedzialność w życiu i do życia człowieka, jest wyrażana w
symbiozie i korelacji obszarów jego bytowania i działania: rodziny,
narodu, państwa, Kościoła. Nauki społeczne ukazują czynnik
inicjatywny, dynamiczny, rozwojowy wartości - w tym - rozwój
człowieka: poznawczy, moralny, twórczy (jego wynik - dobro
wspólne). Wyzwala to wspólnotę, współpracę, wzrost. Innymi
słowami można tak opisać: dobro wspólne-zero antagonizmu, a
mximum wzrostu -(waloru duchowego i materialnego). Na tle
rozważań dotyczących myśli głównej - tematu, uwypukla się ta
szczególna cecha dobra wspólnego. To, że jest spoiwem społecznym
- twórczym, scalającym konstruktywnie. Niesie ono w sobie czynnik
spajający, integrujący porządkujący. W efekcie otrzymujemy
strukturę, system o cechach logicznego układu( hierarchii), mobilny,
twórczy-rozwojowy. Wartości pozwalają człowiekowi wypełnić
swoje wyjątkowe podmiotowe zadanie w kulturze. Poprzez system
wychowania, który usprawnia go do uczestnictwa dynamicznego w
kulturze, „jest jej jedynym podmiotem - w niej się wyraża i w niej się
potwierdza”43.
Wartości to stabilizator i spoiwo dla człowieka i
społeczeństwa. Tak jak Dekalog jest centrum i źródłem dla działania
chrześcijanina, katolika, tak moralność-etyka jest wartością i
aksjologicznym wyznacznikiem wywodzącym się z kultury. Dla
katolika, takim najbardziej syntetycznym wyrażeniem istoty tego
związku( wszystkich wymienionych obszarów) jest modlitwa,
szczególna choć codzienna - pacierz-Modlitwa Pańska. Zawiera
testament/depozyt - najwspanialsze dobro wspólne, wskazujące
drogę - trop wędrowania ludzkości przez tysiąclecia. System
wychowawczy. Każdy mały chrześcijanin-dziecko, otrzymuje go
43

J. Zimny, Profesjonalista dziedziny pedagogiki katolickiej o koncepcji wychowania człowieka w duchu katolickim „Pedagogika Katolicka” nr 1-8 oraz
na: www.pedkat.pl .cyt „W jednym z przemówień Jan Paweł II powiedział, że
powinniśmy czerpać inspirację z pedagogiki Jezusa, który jest nauczycielem w
pełnym tego słowa znaczeniu , nauczycielem cichym i pokornego serca. Jego
pedagogika odznacza się mądrością, roztropnością i cierpliwością -jest to pedagogika wyczulona na innych, umiejąca dostrzegać ich potrzeby i oczekiwania,
zawsze gotowa do reakcji na rozmaite ludzkie sytuacje. 24.06.2012r.
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jako najpierwszy i stały, na całe życie, wektor - (Bóg, wola, praca,
chleb, sumienie, działanie w jedności z nauką Bożą). W niej zawarty
jest swoisty kod - kompendium syntetyczne celowości i celu życia i
działania człowieczego. Gdybyż, chociaż ten program minimum, był
wyznacznikiem w życiu człowieka, dążenia do realizacji wspólnego
dobra...Obserwując życie widzimy, że wychowywanie/wychowanie
człowieka to proces trudny, czasem niewdzięczny, gdy rodzic,
wychowawca, nauczyciel - czasem - spotkają brak zrozumienia,
współpracy... to proces trudny, długi, a i efekty ich pracy nie zawsze
„owocują” dla ich oglądu. Są odłożone w czasie i przestrzeni. O
wychowaniu człowieka, narodów i trudnościach w tym procesie
mówi Stary Testament.
Ważny cytat, w swojej książce, która jest syntezą Konferencji
Dekanalnej, przywołał zakonnik SJ Rekolekcjonista: „Jak wychowuje
człowiek swego syna, tak Pan, Bóg Twój wychowuje ciebie” (...) a
następnie rozwijając myśl podkreśla, że w pracy wychowawczej:
„trzeba zwracać uwagę na podstawowe wymagania, a więc:
posłuszeństwo przykazaniom, egzekwowanie prawa, szacunek dla
każdego człowieka, formację wewnętrzną, modlitwę i czujność
rodzicielską”44.
Swoje refleksje oparł o wiele, wiele lat pracy duszpasterskiej,
pedagogicznej. Pisze - mimo, iż „niewdzięczna” trudna to praca i
wymagająca poświęcenia, cierpliwości, to jednak „szlachetna” - o
pracy nauczyciela, kapłana. Ich źródło jest w Bogu, podkreśla –
„Bóg był pierwszym Nauczycielem i Wychowawcą człowieka”45.
Stwierdza, że właśnie na tle dzisiejszej „teorii bezstresowego
wychowania” należy sięgać do wartości tradycyjnych,
sprawdzonych, opartych o aspekt mądrościowy. Wszyscy:
nauczyciele, rodzice, wychowawcy, katecheci (świeccy i duchowni)
44

O. F. Dziadczyk, Eucharystia w życiu kapłana, Toruń 2008, s.113-114.
Tamże, s. 114-115. Mojżesz, chcąc ochronić synów Izraela przed bałwochwalstwem, skierował do nich następujące pouczenie: 'Strzeżcie praw i
nakazów i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w
oczach narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą; bo któryż
naród wielki ma bogów tak bliskich, jak Pan Bóg nasz (...) ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, które Ja wam daję? (Pwt.4,6-8)
Czy nie jest to droga powrotu do Boga i na obecne czasy?”
45
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- zainteresowani i aktywni na tym polu wychowania, pedagogiki,
powinni współpracować. Każdy człowiek potrzebuje dobrego
przykładu, wsparcia - szczególnie zanim stanie się samodzielnym,
dojrzałym, odpornym na zło...bo - kontynuuje - wychowanie nie zna
pustki, w dobre, lecz zaniedbane działania wchodzą natychmiast
negatywne: „tam, gdzie zabrakło autorytetu, powstaje chaos, w
miejsce wiary wchodzi magia, wróżby, horoskopy”. Jednak cel
ostateczny, jakim jest ukształtowany człowiek wart jest trudu,
zaangażowania, gdyż efektem końcowym jest wzbogacenie rodziny,
narodu, społeczeństwa wartościowym człowiekiem. Człowiek to
wkład w kulturę.
Człowiek i jego życie to dobro wspólne. Najważniejszymi
wymiarami kultury jest kultura miłości i kultura pracy46. Dwie
kluczowe wartości. W jednej z nich - miłości, mieści się wiara.
Człowiek połączony jest z rzeczywistością za pośrednictwem wielu
relacji/stosunków. Każda osoba, na swój określony sposób, wyraża
się wobec Stwórcy, jakoś odnosi się do siebie samego, do ludzi i
świata. Jest to pewien rodzaj przyporządkowania wszystkiego i
wszystkiemu, co istnieje47.
Syntetyzując rozważania na tym etapie, przywołajmy słowa Jana
Pawła II - „Sumienie każdego człowieka, który ma odwagę postawić
sobie najistotniejsze pytanie dotyczy ludzkiej egzystencji (...) musi
odpowiedzieć okrzykiem prawdy wyrażonym przez św. Augustyna:
„Stworzyłeś nas Panie, dla siebie i niespokojne jest nasze serce dopóki
nie spocznie w Tobie' 9” p.4 Christifideeles Laici 1988r..
Praca czynnikiem dynamizującym
Wspólne dobro w wymiarze materialnym jest konkretne i
wyrażne w odbiorze i ocenie człowieka . Dzięki działaniu-pracy
możemy widzieć, odbierać, uczestniczyć w efektach tego procesu.
Bywa on szybki, bywa dłuższy w zależności od ałożoności pracy.
Człowiek odbiera ten konkret i efekt swojego działania -ten wymiar
46

Tamże, 43 J. Zimny
M. Bajer, Jak wierzą uczeni?, A. Siemieniewski, s.65 cyt. „(...) Potęga
przyczyny jest tym większa im dalej sięgają jej skutki”; Św. Tomasz, Summa contra gentiles, III,77,3. [w:] „Stwórca i ewolucja stworzenia” „Fronda”
Warszawa 2011.
47
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społeczny, ekonomiczny, kulturowy (np: zabytki, dzieła twórców) .
Wspólne działanie zwielokratnia uzyskane dobro - dobro z wartości
pracy w obszarze: intelektualnym, artystycznym, duchowym transcendentnym wartości wiary i nauki społecznej Kościoła.
Jednostka i wspólnota wytwarza bądź magazynuje dobro wspólne,
które mieści się w bazie pojęcia Kultura lub Cywilizacja. To ważna i
wielka wartość oraz podstawie dobro człowieka, ludzkości, jakim
jest praca. Ona jako kluczowa wartość społeczna zmienia wymiar
relacji ja wobec my. Tak więc moralność, wartości intelektualne i
materialne to wynik pracy i jej pożytku z wyznaczanych celów.
Cele doraźne i dalekosiężne w mądrym, planowanym,
odpowiedzialnym działaniu niosą zaczyn dla dobra wspólnego, są
inspiracją dla twórczego wymiaru tych działań i realnego końcowego
efektu. Czy będzie to budowa elektrowni wodnej na rwącej rzece, czy
system edukacyjny w danym społeczeństwie, każde z tych działań
niesie wymierne korzyści-dobro wspólne. Myśl połączona z działaniem
a działanie zwielokrotnione wspólnotą - społecznym działaniem
zwielokrotnia to uzyskane dobro. Kluczowym jest, aby ta współpraca,
wspólnotowość wiązała się z pozytywną i twórczą energią wartości
humanistycznych. Jan Paweł II już ponad 20 lat temu, mocno
postulował potrzebę aktywności i aktywizacji środowisk świeckich
wspólnoty chrześcijańskiej-mówił: „Nowe sytuacje - zarówno w
Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym, i
kulturalnym - domagają się ze szczególną siłą zaangażowania
świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do przyjęcia, dziś
bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się trwać w
bezczynności”48. Praca jest podstawowym czynnikiem spajającym,
integrującym.Wyważenie i harmonijna korelacja jej celów daje stan
pozytywny - wypracowania dobra wspólnego. Nauki społeczne opiszą
to jako ład społeczny, wzrastanie, rozwój. Natomiast przyrodnicze,
biologiczne - homeostazą. W socjologii, badając wartość pracy, i jej
celów, zauważa się złożoność tej tematyki. Nauka ta ma wiele narzędzi
badawczych dla zobiektywizowania wizji pracy, jej roli, wymiaru
etycznego.
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Cele pracy mogą mieć charakter moralny, intelektualny lub
materialny. To opisuje znaczenie pracy w wielu aspektach. Podobnie
jak i charakter człowieka, kształtujący się o zasady etyczne,
humanistyczne49, czyli chęć pomagania innym wynikająca z tego, że
podstawą jest życzliwość, miłość do człowieka, to, co określamy
człowieczeństwem, humanitaryzmem, jak i prawość, potrzeba
wolności i sprawiedliwości. Znajdziemy też w tym działaniu
postawy takie jak wolontariat, filantropia, dobroczynność. A także
charytatywność i miłosierdzie- jako szczególny wkład Ewangelii, jej
myśli, idei - w życie społeczne. Kultura, cywilizacja przekazała takie
wzory postaw, działania-pracy, w których wypełniały się i te cele o
najwyższej wadze i szlachetności50-moralnej, etycznej.
Tak to uwypukli Papież Benedykt XVI - „(...) życzliwość i
nadzieja - te odwieczne wartości człowieczeństwa (...)” stanowią trwały
fundament pod budowę lepszego świata, w którym każdy mógłby
znaleźć dobrobyt materialny i szczęście duchowe”51 . To najmocniejsze
spoiwo wartości wymaga jednak stałego pielęgnowania. Przystosowując
świat do swoich wymogów, tworzymy nową jakościowo rzeczywistość.
Dla socjologa, każda czynność ludzka to praca, który powie: „tak więc
należałoby uznać, że historia cywilizacji to historia pracy ludzkości i
osiągnięć tej pracy”52. Fakt istotnego związku pracy z moralnością
uwypukla kwestię jej aksjologii, pożyteczności i użyteczności - to
wszystko realizowane w wolności.
W każdej pracy powinno być miejsce na myśl ludzką, jej
49

Tamże, J. Jezior, Wartość pracy..", s.20-25
Np: bohaterowie II wojny światowej bez wątpienia wnieśli w Kulturę
znaki wzorów swojego życia i wskazań dla następnych pokoleń-czynami,
wybitnym życiem. Np: w "codzienności" dni życia, należy pielęgnować
wartości dla wspólnego dobra -spoiwa działań społecznych, czego wyrazem
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uczenie się, przekazywanie przyjaźni i darów materialnych od osób i grup
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aspekt twórczy, inspirujący, etycznie celowy. Patrząc na pracę i jej
znaczenie dla rozwoju społecznego „okiem” fizyka, też zauważamy
ten walor dynamizmu. „Praca nawet tylko w ujęciu fizycznym jest
wektorem. Ma ona przeto dwa aspekty: energetyczny i informacyjny.
Odznacza się nie tylko wielkością energii zużytej do wykonania
pracy niezbędnej do wykonania - w warunkach istnienia pola sił.
Szczególnie istotne dla pracy poprawnie wykonanej są odpowiednio
dobrane jej przesłanki informacyjne (...) Ta koordynacja (lub jej
brak) istotnie warunkuje uzyskanie synergicznego - pozytywnego
(albo dyssynergicznego - negatywnego) efektu pracy”53. Efekt
współzależności tych dwóch obszarów- ekonomicznego i duchowego
(związanego z wartościami wyższymi), budują dobro wspólne. W
pracy wyrażamy siebie, praca pozwala nam być twórczymi. W
działaniu najpełniej ukazujemy rolę wartości w naszym życiu.
Uwypukla się poprzez to działanie, istota wspólnotowości, znaczenie
ładu społecznego - sens duchowy i materialny dobra wspólnego –
„magazynowania”,
tworzenia
skarbca
wartości,
który
niezaprzeczalnie wnosi/ma olbrzymi walor energetyczny, wkład
rozwojowy - w kulturę, gospodarkę.
Dobro wspólne spoiwem
Powstaje baza, która wytwarza spoiwo wartości duchowych i
materialnych. Przenikając się wzajemnie tworzą klimat twórczego
inspirującego działania dla systemu społecznego. Wartości wyższe,
humanizm, „ekosystem, ekohumanizm” modelują, kształtują taką
strukturę, która jest zwarta a jednocześnie mobilna i nastawiona na
rozwój; klimat właściwego rozumienia antropologii, cywilizacji
humanistycznej - cywilizacja Życia. Ład społeczny, czyli pokój,
sprawiedliwość, demokracja, możliwe są wtedy, gdy człowiek
potrafi harmonijnie łączyć obszar uznawanych wartości, kumulować
dobro (wspólne dobro) - uzyskiwane jako wytwór działania
jednostek i społeczeństwa, łączyć to w procesie rozwojowym z
wymaganiami życia społecznego. Poszukiwanie, poznawanie jest
naturalnym zachowaniem istoty ludzkiej. To prawidłowa
psychologicznie reakcja. Najpierw w młodości, jest to zaspokojenie
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potrzeby poznawczej “sensu własnej osoby”54. Rozumienie to, daje
możliwość poznawania sensu życia w ogóle. Sens życia czyni
człowieka bardziej skutecznym i jest to również warunek rozwoju
jego osobowości - dojrzałości.
Rozumiejąc, widząc, rozpoznając swój - jednostkowy, sens
życia, jak i sens życia ludzkości, wnosimy wielki - dobry i mądry,
bagaż dobra wspólnego. Jest to swoista sublimacja społeczeństwa.
Jej walor obrazuje się przede wszystkim w miłości, mądrości,
odpowiedzialności, przewidywalności połączonej z dalekosiężną
projekcją dla Życia. Sumując rozważania zakreślone w tym tekście,
warto przywołać słowa Wielkiego Proroka XX i XXI w. - Jana
Pawła II (proroka myśli i nauczyciela na miarę cywilizacji). „W
każdej epoce życia człowiek pragnie być afirmowany, pragnie
znajdować miłość. W tej epoce pragnie tego w szczególny sposób
(...)”55. Zrozumienie, czym jest dobro wspólne z wartości56,
wynikający z tego ład społeczny, tworzą spoiwo, bazę, fundament
dla kultury.
System i hierarchia wartości cechują każdą kulturę. Są one
uzależnione od przeszłości historycznej, tradycji narodowych tworzących
daną kulturę, warunków społeczno-ekonomicznych, stosunków
międzyludzkich i własnościowych, systemu sprawowania władzy. W
warunkach szybkich przemian społecznych, politycznych i
ekonomicznych rozwijają się nowe wartości, a dotychczas istniejące
zyskują nowy wymiar lub ulegają procesom destabilizacji. Zmieniają się
nie tylko pojedyncze wartości, ale także całe systemy wartości. Można
zadać pytanie czy istnieją wartości zmienne? Tak to te, które są
uzależnione od takich czynników jak, kultura danego narodu, czynniki
ekonomiczne itp. Istnieją wartości stałe, niezmienne wynikające z natury
ludzkiej - przykładem wartości chrześcijańskie. Są one podstawowym
stymulatorem rozwoju kulturalnego, społecznego czy moralnego. Ich
akceptowanie zapobiega i przeciwdziała dehumanizacji różnych dziedzin
życia, występowaniu zjawisk patologii społecznej, groźbie zagłady.
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Streszczenie
Wartości, dobro wspólne spoiwem społecznym
Potocznie, używając słowa/ pojęcia wartość, mamy na myśli
coś cennego. To podstawowa kategoria normatywna, oznaczająca
wszystko to, co cenne i godne pożądania. Wartości są bezwzględnie
potrzebne człowiekowi. Jak cegiełki, jak mozaika, tworzą podstawę moralny fundament, dla jednostki a tym samym dla społeczeństwa.
Pedagogika, jako nauka o człowieku, zwraca uwagę na to, że
wartościowanie zmienia się w zależności od przemian życia
społecznego i kulturowego. W stałych układach społecznych, podlega
pewnej obiektywizacji, pełniąc funkcję czynnika spajającego grupy,
społeczeństwa, narody. Człowiek kieruje się w swoim życiu normami.
Normy obowiązujące w społeczeństwie, nakazują postępować według
określonych procedur. Normy moralne, jak i prawne, uzasadniamy za
pomocą odpowiednich ocen. Aby oceny - nasze, przy wyborze
wartości, kierowały nas we właściwym kierunku, należy zadbać o
trudny i odpowiedzialny obszar działania, jakim jest wychowanie,
socjalizacja. Czyny ludzkie pokrywają się z potrzebami jednostki i
społeczeństwa. Są one w większym lub mniejszym stopniu zgodne z
prawami nauki, natury. Bo właśnie nauka i jej aksjomaty pomagają,
tłumaczą, ułatwiają znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania- związane
z życiem osobniczym i społecznym. Analizując zagadnienie normy i
wartości, zwróćmy uwagę, że wartość moralna nie może być tylko
przedmiotem przeżycia emocjonalnego. Musi być ona również
przedmiotem poznania, czyli przedstawienia intelektualnego oraz
chcenia- czynnik wolicjonalny. Wybieramy to, co nam odpowiada...
W to angażujemy naszą wolę i nasze siły poznawcze. Od człowieka i
jego decyzji, zależy porządek moralny i prawny. Wybory człowieka
mają decydujący wpływ na stabilność osobowości, na stabilność
społeczeństwa. Miłość, wiara, zaufanie, prawda, dobro, nie mogą być
abstrakcyjnymi celami. One są dla nas zadaniem i jednocześnie są
nam zadane - zadane jako ciągłe wyzwanie dla rozwoju, doskonalenia
siebie, nas wszystkich - dla budowania środowiska przyjaznego i
wyzwalającego twórczo. W kulturze europejskiej, kształtującej się w
erze nowożytnej przez 2 tysiące lat, mamy wypracowane wzory
modelowe życia rodzinnego. Dla chrześcijan to Pismo Święte. Myśli,
refleksje, przekaz syntezy z wielowiekowych doświadczeń, mówi nam
o prawdach najważniejszych, gdyż dotykających samego sedna
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egzystencji człowieka - Ładu i Dobra, Prawdy. Szczególnie cenionymi
i wyróżnianymi przymiotami, jest prawość i siła wewnętrzna w
przestrzeganiu zasad moralnych oraz pracowitość, powaga, godność,
rozwaga, optymizm życiowy, wierność małżeńska i miłość
macierzyńska. Najwyższym sędzią jest Bóg i On to właśnie na kartach
Ewangelii wskazuje, co słuszne, właściwe i godne pochwały. Stary
Testament dał Mojżesza i Dekalog od Boga. Nowy Testament wzór
życia Chrystusa - Jego niepowtarzalny, wielki dar dla ludzkości, a
przekazany w ostatnim dniu życia -miłosierdzie i caritas. Europa
chrześcijańska przejmując ten depozyt budowała swoją kulturę
opierając ją na tych szlachetnych wartościach. Przekazała do kultury
świata zrozumienie wagi, jakim jest dobro wspólne, miłość bliźniego,
dobroczynność, miłosierdzie. A wspólne dobro, wynikające z wartości
uznanych, heroicznych - patriotyzm, altruizm, miłosierdzie - stworzyło
ideały o charakterze demokratycznym: sprawiedliwość, wolność i
równość, służebny charakter władzy, pokój- to konstytutywne
fundamenty dla spraw wielkich. Natomiast bierność, lenistwo,
egocentryzm, alienacja prowadzi do zniszczenia człowieczeństwa. Jan
Paweł II wołał do nas wszystkich, już 24 lata temu. „Nowe sytuacje zarówno w Kościele, jak i w życiu społecznym, ekonomicznym,
politycznym i kulturalnym - domagają się dzisiaj ze szczególną siłą
zaangażowania świeckich. Bierność, która zawsze była postawą nie do
przyjęcia, dziś bardziej jeszcze staje się winą. Nikomu nie godzi się
trwać w bezczynności”57.
Człowiek nie zawsze umie, wie, rozumie, że i On, powinien
wnieść swój wkład w to wspólne dobro- ducha i materii. Gdy jako
dziecko, mając niewiele lat, rozpoczyna swoją drogę życia, trudno mu
się wyrzec dóbr materialnych. A tym bardziej, nie w pełni jeszcze
rozumie wagę wartości duchowych. Kiedy jednak „zachód” ludzkiego
życia jest bliski, przychodzi czas refleksji i docenienia najcenniejszych
wartości w życiu. Miłość, przyjaźń, troska o bliźniego to są wartości,
które wykluczają agresję, brutalność. Ta sprawa/dzieło wymaga stałej
pracy wychowawczej, duchowej, w społeczeństwie - w świecie.
Starożytność, nowożytność, przyszłość, płyną wieki a idea humanizmu
i humanitaryzmu jest wielkim i stałym wyzwaniem i wezwaniem dla
człowieka -każdego z nas. Benedykt XVI w Encyklice Deus Caritas
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est kontynuuje myśl podjętą przez Swojego Wielkiego Poprzednika
Jana Pawła II, a na tegorocznym Międzynarodowym Kongresie Rodzin
w Mediolanie, ukazał ogromną wagę dochowania wierności
fundamentalnym wartościom i zasadom wychowania młodego
pokolenia, w myśl nauki społecznej Kościoła. Współczesna pedagogika
katolicka z wielkim niepokojem „woła” o powrót do Klasyki, o
pielęgnowanie wartości „uroczystych” - w rodzinie, szkole, środowisku,
społeczeństwie.
Poszukiwanie, poznawanie, jest naturalnym zachowaniem
człowieka -szczególnie młodej istoty ludzkiej. Najpierw jest to
zaspokojenie potrzeby poznawczej “sensu własnej osoby”. To
zrozumienie /rozumienie siebie, daje rozpoznanie i poznanie sensu
życia w ogóle i sensu społecznego - wspólnoty, dobra wspólnego.
Zachowania ludzkie kształtowane są nie tylko przez wzory, ale i
popędy, w tym także i „niższe”. Tylko wtedy powstanie naturalny układ
samokontroli, gdy człowiek w dzieciństwie będzie poddany właściwym
wpływom, wzorcom i ćwiczeniom moralnym, pedagogicznym -w
swoim środowisku macierzystym. Miarą naszej dojrzałości
(indywidualnej, społecznej) było, jest i będzie, umiejętność obrony,
utrzymania depozytu fundamentalnych wartości. Wielu pedagogów,
socjologów chrześcijańskich, bardzo mocno podkreśla pielęgnowanie w
życiu społecznym takich wartości jak: godność osoby ludzkiej, wartość
życia, wolność, sprawiedliwość, prawa człowieka.
Ten zbiór wzbogacony jest o wartość religii, która mocnym
śladem, odcisnęła się, na historii - w kulturze Europy, naszego kraju.
Rezygnacja z wartości religii i jej wkładu w rozbudowę kultury, byłaby
sprzeniewierzeniem się wobec wielowiekowego dorobku narodowego,
społecznego, cywilizacyjnego. Tworzenie dobra wspólnego,
świadomość wagi wartości, jaką jest dobro wspólne, przyczynia się do
wyzwalania w relacjach społecznych ładu, stabilności, stymuluje rozwój
w obszarze duchowym i ekonomicznym. Sprawą najważniejszą jest
dobry scenariusz norm i wartości w życiu. Pedagogika katolicka
wskazuje obszary/pola, daje bazę myśli i działania dla kształtowania,
wychowania człowieka, który w swoim życiu powinien
odzwierciedlać/ukazywać bogactwo wartości codziennych i tych
uznanych społecznie (heroiczne, „uroczyste”) - zgodnie z ideą Prawdy,
Dobra. Podejmując wysiłek budowania życia własnego i rodzinnego,
społecznego, będąc aktywnymi i świadomymi zagrożeń, tym samym
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ochronimy te szlachetne wartości. To, co nadaje sens życia jednostce,
społeczeństwu - człowiekowi, to zrozumienie dla idei dobra wspólnego i
tworzenie dobra wspólnego-swoista afirmacja sensu człowieczeństwa,
humanizmu. „(...) W każdej epoce życia czlowiek pragnie być
afirmowany, pragnie znajdować miłość. W tej epoce pragnie tego w
szczególny sposób (...)”58.
Summary
Values, common good as a community bond
Colloquial meaning of the word “value” is linked with something
valueable. The term belongs to the main prescriptive category and
means everything that is valueable and worth to be desired. People
absolutely need values in their lives. They are an inseparable element of
morality, moral foundation for an individual and at the same time for the
whole society. Pedagogy as a study about human draws attention to the
fact that value judgement changes depending on social and cultural
transformations. In regular social relations value judgement is a subject
of objectivization holding groups, societies, nations together. Human is
guided in his/ her live by norms. Norms applied to a society require
specific behaviour. Both moral and legal norms are justified by
appropriate assessment. In order to do the right assessment it is
important to take care of very difficult and responsible areas of action
which are upbringing and socialization. Human acts should be the same
as needs of individual and society. They are more or less in accordance
with science and nature law. Science and its axioms help, explain and
make easier to finde the answer for bothering questions connected with
individual and social life. Analysing the issue of norms and values it is
worth to draw attention to moral value which can not be just the subject
of emotional experience, but it must be also the subject of recognition,
that is intelectual introduction and willingness. These belong to another
factor - human choice. Everyone chooses what he/ she wants. In the
process of choice there are willingness and cognitive efforts involved.
On human and his/ her decisions depends the moral and legal order.
Human’s choices have a decisive influence on stability of personality
and community. Love, faith, trust, true, good can not be only abstract
aims. They are people’s tasks and at the same time they are tasks given
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to people as a challenge to develop spiritually oneself and everyone and
to build a friendly and creatively free environment. In European culture
being shaped in the modern era for two tousand years there are worked
out family life patterns. For Christians they are contained in the Bible.
Thoughts, reflections, centuries-old experience and traditions of
synthesis are handed down. They include the most important truths – the
order of the universe, truth and good concerning the essence of human
existence. Especially valued and distinctive attributes are integrity,
internal strenght to observe the moral rules, diligence, seriousness,
dignity, deliberation, life optimism, marital fidelity and motherly love.
The most important judge is God and He explains in the Holy Bible
what is right, appropriate and deserves praise. Old Testament gave
Moses and the Ten Commandments. New Testament shows life model
on the basis of Christ’s life and shows Christ’s great unique gift of
mercy and caritas presented humankind on the last day of His life.
Christian Europe inheriting this deposit has been building its own
culture based on these noble values. Europe handed down to the world
culture understanding the significance of common good, neighbour love,
charity and mercy. The common good arisen from aknowledged and
heroic values, such as patriotism, altruism and mercy, built democratic
ideals including justice, freedom and equality, ancillary authority, peace.
They are constructive foundations for the great matters. Whereas
passivity, laziness, egocentrism and alienation bring humanity to
destruction. John Paul II told us twenty-four years ago: “New situations
both in Church and in social, economical, political and cultural life
demand today special involvement of lays. Passivity which has always
been an unacceptable attitude, today it becomes more often a fault. It
does not befit anyone to keep doing nothing”59.
Human does not always know, understand or is able to make a
contribution to the common good – his/ her spirit and matter. When a
child begins his/ her life it is difficult for him/ her to renounce the
financial goods. More over he/ she does not fully understand the
significance of spiritual values yes. However, when the life is about to
end there is time for reflection and appreciating the most valuable
matters in life. Love, friendship and care for neighbours are the values
free from agression and brutality. This matter requires regular
59

Jan Paweł II, Christifideles Laici, Rzym 1988, pkt.3.
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educational and spiritual care in communities all over the world.
Ancient times, modern times, future...the time is passing by whereas the
idea of humanism and humanitarianism is a great and constant challenge
for people and call towards them. Benedict XVI in his Encyclical Deus
Caritas est is continuing the thought taken up by his great predecessor
John Paul II, and at the International Congress - VII World Meeting of
Families in Milan current year the Pope emphasized the great
significance of remaining faithful to fundamental values and principles
preaching by Church. Modern Catholic pedagogy is “calling” for a
return to Classics with apprehension, for cultivation of “ceremonial”
values in families, schools, environment, society. Quest and getting to
know are natural human behaviours, especially by a young person. At
the beginning it is meeting the cognitive needs – “the sense” of himself/
herself. Understanding yourself allows to recognize and find sense of
life, social sense of community and common good. Human behaviours
arise not only from models, but also from impulses both the positive and
negative. The natural self-control system can be created only when a
human in his/ her childhood is under the right influence, has the right
models to follow and does the right moral and pedagogical exercises in
his/ her mother environment. The measure of human’s maturity, both
individual and social, was, is and will be ability to defence and keeping
the deposit of fundamental values. Many pedagogues and Christian
sociologists strongly emphasize cultivating in social life such values as:
humankind dignity, life value, freedom, justice, human rights. This
collection is expanded by religious value, which strongly influenced
history culture both of Europe and Poland. Renouncing the religious
value and its contribution to culture development would be betrayal
centuries-old national, social and civilization achievements. Building the
common good and the consciousness of significance of common good
contribute to freeing order and stability in social relations and stimulate
development in spiritual and economical area. The most important
matter is a good scenario of norms and values in life. Catholic pedagogy
shows the areas, gives the thoughts base and indicates actions in order to
deveope, bring up a human, who should show the treasure of every day
values in his/ her life and the socially accepted values (heroic,
“ceremonial”) according to idea of Truth and Good. Taking up the effort
of building own – individual, social and family life, being active and
conscious of the risks, people protect these values. What gives sense to
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individual, social life is understanding the idea of common good and
building the common good, is peculiar affirmation of humanity and
humanism sense. John Paul II said: “That in every period of life human
wants to be affirmed and wants to find love. In a certain period of life
he/ she wants these in a special way”60.

60

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, s.101.

165

Dr Dubis Małgorzata
WSEI Lublin

PREFEROWANE DĄŻENIA I WARTOŚCI WSPÓŁCZESNEJ
MŁODZIEŻY
Współczesna młodzież żyjąca w czasach dynamicznych zmian
społecznych, ekonomicznych oraz szybkich przeobrażeń technologicznych staje przed nowymi wyzwaniami wynikającymi ze zmieniającej się rzeczywistości. Zmiany te powodują często przekształcenia w sferze świadomości oraz zachowań młodzieży i wywierają
wpływ na kształtowanie się systemu wartości. Młodzież w okresie
dorastania podejmuje decyzje ważne życiowo dotyczące ról rodzinnych zawodowych i społecznych. Wypracowanie i ukształtowanie
właściwej i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym
do świadomego życia i podejmowania odpowiedzialnych decyzji,
dokonywania pewnych wyborów oraz przejawiania określonych
zachowań. Młodzi ludzie zagubieni często w kulturze przyjemności,
żyjący w świecie ustawicznych przewartościowań spotykają się z
propozycjami nowych sposobów formułowania reguł postępowania,
zasad hierarchizacji i wyborów celów życiowych. Taka sytuacja
sprzyja swego rodzaju dezorientacji moralnej i problemom w rozpoznawaniu i rozumieniu wartości, świadomym ich wyborze i dążeniu
ku ich realizacji. W sytuacji niepewności i zagubienia młodzież
potrzebuje wsparcia bliskich mu osób. Dlatego niezmiernie ważne
staje się wykształcenie u młodzieży odpowiedzialności za kształt
własnego życia, umiejętności planowania i podejmowania decyzji.
Interpretacja wartości i planów życiowych
Problematyka wartości i planów życiowych jest stałym przedmiotem badań i refleksji badaczy na gruncie wielu dyscyplin naukowych. W literaturze przedmiotu dotyczącej rozważań teoretycznych i
praktycznych wartości, można zauważyć różne sposoby definiowania i klasyfikowania tego pojęcia. Wielość ujęć powoduje liczne
trudności w rozumieniu istoty wartości. Jest jednak rzeczą bezsporną, że świat wartości jest światem koniecznym, w którym istnieje i
działa człowiek.
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O trudności zdefiniowania pojęcia wartości w filozofii pisał
W. Tatarkiewicz dowodząc, że wartość rozumie się „bądź własność
rzeczy, bądź rzecz własność tą posiadającą,” albo upatruje się w niej
własność w znaczeniu dodatnim lub ujemnym1.W pierwszym znaczeniu wartością dla nas jest tylko to, co jest godne powszechnej
aprobaty, co sprawia nam przyjemność, a w znaczeniu drugim w
zestaw wartości włączamy również te, których nie aprobujemy i
często uważamy za szkodliwe.
Zatem dokonując analizy terminu wartość należy wziąć pod
uwagę że: pojecie „wartość” jest wieloznaczne i występuje w wielu
dziedzinach naukowych oraz występuje z innymi pojęciami należącymi do tej samej klasy pojęciowej jak: postawy dążenia, cele życiowe, aspiracje, potrzeby itp.2.
Potocznie pojecie „wartość” rozumiane jest jako coś, co jest
szczególnie cenne, odpowiadające wysokim wymaganiom, czego
pragniemy i co stanowi cel dążeń ludzkich. Zatem są to idee, przekonania, niekiedy przedmioty materialne, które uznawane są przez
jednostkę i zbiorowość społeczną za szczególnie cenne 3. Słownikowe rozumienie wartości oznacza „to, ile coś jest warte pod względem
materialnym, cecha jakiejś rzeczy, dająca się wyrazić równoważnikiem pieniężnym lub innym środkiem płatniczym”4.
Oprócz potocznego i słownikowego rozumienia wartości należy wskazać na definicje występujące w naukach społecznych. Kategoryzacji definicji w zakresie rozumienia i ujmowania wartości w
naukach społecznych dokonała M. Misztal wyróżniając:
• definicje psychologiczne traktujące wartości jako zjawisko
psychiczne o charakterze poznawczym (zinternalizowane
doświadczenie),
• definicje socjologiczne mające wymiar społeczny i traktujące
wartości jako przedmioty i przekonania o nienormatywnym

1

W. Tatarkiewicz., Parerga, Warszawa 1978.
M. Kłosiński, Z. Lubowicz ,Uwagi o problematyce badan [w:] Młodzież
szkolna i jej świat wartości. Raport końcowy IBPM, Warszawa 1985.
3
J. Gajda, Wartości w życiu człowieka. Prawda, miłość, samotność, Lublin
2010.
4
Red. M. Szymczak, Słownik języka polskiego. Warszawa, 1998,s.660.
2
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charakterze, które determinują przeżycia i działania jednostki
czy grupy,
• definicje kulturowe określające wartości jako powszechnie
pożądane i akceptowane w społeczeństwie przedmioty, sady,
przekonania5.
W każdej z przedstawionej grup definicji wartości możemy
wyróżnić dwojakie ich rozumienie: traktowanie wartości jako
przedmiotów oraz jako określonego rodzaju przekonań. Zatem wartości są czynnikiem stymulującym i regulującym zachowania i normy jednostek oraz grup społecznych.
Najtrudniej jest – jak twierdzi A. Błasiak odnaleźć jednoznaczne ujęcie wartości w aspekcie pedagogicznym. Tutaj wartości
ujmowane są jako wszystko to, co nie jest neutralne i obojętne, lecz
cenne, godne pożądania i wyboru, ważne i doniosłe, a przez to jest
celem ludzkich pragnień6.
Pedagogów interesuje problem wartości z punktu widzenia
wychowawczego i dydaktycznego oddziaływania na młodzież. W
związku z powyższym wartości są istotnym elementem wychowania
wyznaczającym kierunek formułowania celów wychowania i nauczania.
Wartości formułowane na użytek pedagogiki uważa się
również za zinternalizowane standardy zachowań wykształcone w
procesie wychowania7. Jak podkreśla M. Nowak są ”filarami na
których opiera się życie społeczne, osobiste i wspólnotowe”8. Pomocne w rozpoznawaniu znaczenia wartości są kryteria tworzenia
ich klasyfikacji i typologii. Wieloznaczność terminu wartość powoduje, że pojawiają się nie tylko różne definicje, ale i różnorodne klasyfikacje. Trudno zbudować zadowalającą, uniwersalną i rozłączną
klasyfikację wartości. Jak słusznie zauważają J. Trębicki (1973) i A.
Śpiewak (1982) system wartości nie jest prostym zestawem czy kata5

M. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980, s.13.
A. Błasik, Aksjologiczne aspekty procesu wychowania: wybrane zagadnienia, Kraków 2009.
7
A. Rumiński, System wartości rodziców [w:] Z. Stareło (red.) Moralność i
etyka w ponowoczesności, Warszawa1996.
8
M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji
chrześcijańskiej, Lublin 2000 s.393.
6
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logiem wartości. Trudno dokonywać systematyzacji w obrębie wartości jednego typu, tym bardziej jest to niemożliwe wśród różnych
wartości, jakie istnieją w ludzkim świecie9.
Wśród wielu różnorodnych klasyfikacji wartości warto przytoczyć często spotykana w literaturze hierarchizację wartości według
M. Rokeacha. Klasyfikacja ta, która w nieco zmienionej formie stała
się podstawą do przeprowadzenia prezentowanych w dalszej części
artykułu badań empirycznych. W swojej klasyfikacji wyodrębnia
wartości ostateczne i instrumentalne. W każdej z dwóch powyższych
kategorii wartości przyporządkowanych jest po osiemnaście różnych
wartości szczegółowych. Pierwsze z nich odnoszą się do najważniejszych celów do których ludzie dążą. Z kolei wartości instrumentalne
to sposoby postępowania, zachowania i cechy, dzięki którym te cele
mogą być realizowane10.
Wartości mają charakter egzystencjalny i bez względu na ich
rodzaj, nie występują w izolacji, lecz pozostają w ścisłych związkach
ze światem człowieka. Wyznawane przez człowieka wartości są
punktem wyjścia i czynnikiem decydującym o jego postępowaniu.
Determinują ustalanie celów życiowych, stanowią podstawowe kryterium dokonywanych wyborów w sytuacjach ich wymagających.
Zatem style życia, cele i plany życiowe młodzieży są ściśle związane
z systemami wartości. Systemy wartości stanowią podstawę planów
życiowych oraz stylów życia. Cele życiowe, bardziej odległe i możliwe do osiągnięcia w wyniku określonego działania składają się na
plan życiowy.
Kształtowanie się planów życiowych rozumianych jako” system podstawowych celów, do których jednostka zmierza w swoim
działaniu oraz ogólne zasady ich realizowania” jest procesem otwartym i długotrwałym11. Tak rozumiany plan życiowy jest procesem
otwartym i długotrwałym opisującym działanie człowieka.

9

por. J. Trębicki, Etyka Maxa Schellera. Przyczynek do ogólnej teorii wartości, Warszawa 1973; A. Śpiewak, Wybrane problemy teorii wartości, [w:]
J. Lipiec, (red.), Człowiek i świat wartości, Kraków 1982.
10
M. Rokeach,The Nature of Human Values, Nowy Jork,1973.
11
W. Szewczyk, Psychologia, Warszawa 1990
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T. Mądrzycki rozgranicza pojęcia „plan życiowy” i „cel życia”. Za cel przyjmuje tylko to, do czego człowiek dąży, a plan jest w
ogólnym zarysie wyznacznikiem drogi dojścia do celu12.
Proces kształtowania i planów życiowych i dążeń determinują
zarówno czynniki zewnętrzne oddziaływujące na jednostkę, jak i
subiektywne pragnienia w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego
celu. Jest zależny od wiedzy i doświadczenia intelektualnego, pod
wpływem, których następuje konfrontowanie różnych zamierzeń,
analizowanie ich i hierarchizowanie. Zatem planowanie przyszłości
nie stanowi sztywnej i zamkniętej konstrukcji. Na skutek nowych doświadczeń ulega modyfikacji i dostosowaniu do zmieniających się możliwości realizacji. Zwracają na to uwagę między innymi: D. Bańka, W.
Szewczuk, R. Parzęcki, L. Mac-Czarnik, T. Mądrzycki13. Autorzy ci
podkreślają, że planowanie stanowi efekt dojrzewania człowieka i wraz
z rozbudową jego wiedzy i rozszerzaniem doświadczenia zaczyna się
konfrontowanie różnych celów oraz analizowanie ich wzajemnego stosunku w aspekcie ważności i wartości. W procesie tym młodzi ludzie
oceniają własne zdolności, zainteresowania i kompetencje oraz określają
możliwości wyboru drogi życiowej.
Panowanie przyszłości jest istotnym elementem w życiu każdego człowieka, a szczególnie w początkowym okresie, a więc wówczas, gdy plan zarysowuje się dopiero w umyśle młodego człowieka,
przed którym otwiera się świat. W okresie dorastania formują się
postawy aprobujące lub negujące dążenia życiowe, które zawsze
uwarunkowane są z preferowanym przez jednostkę systemem wartości. Zatem uznawane wartości mogą być zarówno przedmiotem dążeń i celów jak również cele i dążenia mogą być przejawem uznawanego systemu wartości.

12

T. Mądrzycki, Osobowość jako system tworzący i realizujący plany,
Gdańsk 2002.
13
Por. A. Bańka, Psychologiczne uwarunkowania perspektyw zawodowych
młodzieży, Katowice 1983; W. Szewczyk, Psychologia, Warszawa 1990; R.
Parzęcki, Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym, Włocławek 1999; L. Mac-Czarnik, Procesy poznawcze w planowaniu własnego
życia u młodzieży, Rzeszów 2000; T. Mądrzycki, Osobowość jako system
tworzący i realizujący plany, Gdańsk 2002.
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Komunikat z badań
Określenie postaw młodzieży wobec takich kwestii jak przydatność planowania własnego życia, a także wyboru preferowanych
wartości nabiera szczególnego znaczenia w czasach szybkich zmian
w każdej dziedzinie życia. Stanowi też fundament prawidłowego
funkcjonowania młodzieży w dorosłym życiu. Bliższy ogląd tego
problemu miały umożliwić podjęte badania empiryczne.
W niniejszy artykule zaprezentowano wycinek badan dotyczących planów i celów życiowych oraz systemu wartości 280 licealistów klas maturalnych. Badania miały charakter porównawczy. Zestawiane są dane z dwóch typów szkół, tj. liceów ogólnokształcących
publicznych i niepublicznych, z różnej wielkości miast województwa
podkarpackiego. Przy określeniu środowiska terytorialnego, w jakim
znajduje się szkoła, przyjęto następujący podział:
łe miasto do 50 tys. mieszkańców,
średnie miasto od 50 do 150 tys. mieszkańców,
że miasto powyżej 150 tys. mieszkańców.
Ze względu na działania badawcze o charakterze diagnostycznym jako wiodącą metodę gromadzenia materiałów i organizującą
badania przyjęto sondaż diagnostyczny. Do pomiaru zmiennych
przyjętych w badaniach uczniów jako podstawowe narzędzie wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety dla ucznia Pytania w nim
zawarte dotyczyły dążeń edukacyjnych, zawodowych i planów życiowych uczniów liceów.
Dążenie do poznania hierarchii wartości spowodowało konieczność zastosowania kolejnego narzędzia, jakim był kwestionariusz „Skala wartości” autorstwa T. Wilk, skonstruowany na podstawie „Skali wartości” M. Rokeacha14. Według M. Rokeacha wartości
jednostki stanowią pewnego rodzaju system, w którym poszczególne
jego elementy uporządkowane są według stopnia ważności, czy preferencji. Te wartości, które zajmują najważniejszą pozycje w systemie preferencji, mają największy wpływ na decyzje i działania jednostki. W badaniu zastosowano segregacje wartości na dwie grupy:
wartości autoteliczne i instrumentalne. Poproszono przy tym mło14

T. Wilk, Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych, Kraków
2003; M. Koreach, The Nature of Human Values, Nowy Jork 1973.
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dzież o wybór dziesięciu najistotniejszych w każdej grupie. Pozwoliły one ustalić, czy płeć, typ szkoły oraz miejsce zamieszkania mają
wpływ na preferowanie określonego systemu wartości. Należy zaznaczyć, że wyniki dotyczące wartości deklarowanych przez młodzież mogą, lecz nie muszą pokrywać się z urzeczywistnianymi.
Analiza wybieranych przez młodzież wartości stanowiła dopełnienie
filozofii życiowej badanych, tego, co dla nich w życiu najważniejsze.
Wśród badanych obydwu typów szkół zdecydowaną większość tworzyli uczniowie uczęszczający do liceów ogólnokształcących w średnich miastach(64,3%). Drugą, co do wielkości grupę
stanowili uczniowie uczęszczający do liceum w dużym mieście
(20,7%), a najmniej liczną grupą byli uczniowie z liceów w małych
miastach (15%). Kolejna cechą charakteryzująca badanych była płeć.
Wśród ogółu badanych zauważalna jest przewaga liczebna dziewcząt
(58,6%). Przy czym wyższy odsetek dziewcząt uczy się w liceach
publicznych (66,45%). Chłopcy stanowią odpowiednio w szkołach
publicznych 33,6%, a niepublicznych 49,3%.
Dokonując analizy planów życiowych badanych uczniów,
skupiono się na ściśle powiązanych ze sobą dotyczących wyboru
kształcenia zawodu oraz planach osobistych i rodzinnych. Ponadto
zwrócono uwagę na preferowane wartości respondentów, które są
podstawą obieranych celów i planów. Badani z obu typów szkół,
wskazując najważniejsze dla siebie dążenia, wybierała najczęściej
triadę celów: założenie szczęśliwej rodziny (84,3%), mniejszą obawę
o przyszłość i pewną sytuację (80,3%) oraz wysoki poziom wykształcenia(62,8%). Szczęśliwe i udane życie rodzinne nieco częściej
wymieniały dziewczęta niż chłopcy i zdecydowanie częściej sytuowały je na pierwszej pozycji.
Analiza wyników badań dotyczących doniosłych życiowo celów badanej młodzieży wskazuje na pewne różnice tych celów w
poszczególnych typach szkół. Uczniowie szkół publicznych przede
wszystkim chcą mniej obawiać się o swoją przyszłość (94,3%), następnie pragną założyć szczęśliwą rodzinę (85,7%) i zdobyć wysoki
poziom wykształcenia(50,7%). Natomiast uczniowie szkół niepublicznych wśród najważniejszych celów życiowych wymieniają założenie szczęśliwej rodziny (82,8%), zdobycie wysokiego poziomu
wykształcenia (75,0%) oraz mniejszą obawę o swoją przyszłość
(66,4%). Uczniowie mieszkający w miastach bardziej optymistycz172

nie patrzą w przyszłość i marzą przede wszystkim o założeniu szczęśliwej rodziny. Z kolei ich rówieśnicy mieszkający na wsi, mający
często gorsze warunki startu życiowego, jako priorytet wśród celów
życiowych uznali mniejszą obawę o przyszłość. Szczególna troska o
przyszłość w przypadku młodzieży ze szkół publicznych wynika
zapewne z tego, że większość z nich pochodzi z rodzin o niższym
statusie materialnym i w mniejszym stopniu niż ich rówieśnicy ze
szkół niepublicznych mogą liczyć na pomoc ze strony rodziców.
Posiadanie szczęśliwej rodziny jako główny cel jest wyborem
bardzo osobistym i ważnym dla młodego człowieka. Młodzież szuka
ucieczki od pełnego niepewności i zagrożeń świata, oczekując poczucia bezpieczeństwa w szczęśliwej rodzinie. Badani zamierzają
założyć rodzinę, a za optymalny wiek usankcjonowania związku
dziewczęta uważają 23–26 lat i chłopcy – 27-37 lat. Głównym motywem zawierania małżeństwa okazuje się chęć posiadania szczęśliwej rodziny, miłość i pragnienie dzieci. Młodzież opowiada się za
dwudzietnym modelem rodziny (66,9%), a za najlepszy wiek do
urodzenia dziecka uważają przedział 27-30 lat. Własnej rodzinie
badani chcą zapewnić optymalne warunki życia, co ma zagwarantować dobrze płatna praca.
Przewidywania dotyczące sytuacji materialnej młodych ludzi
są optymistyczne. Pragną oni zapewnić rodzinie godziwe warunki
bytowe, wierząc, że wyższe wykształcenie da większe możliwości
podjęcia pracy i zagwarantuje lepszy standard materialny. Badani
uczniowie dążą nie tylko do uzyskania wysokiego wykształcenia i
pozycji zawodowej, ale również do osiągnięcia spodziewanego poziomu materialnego. Gromadzenie dóbr materialnych nie jest dla
młodzieży sprawą pierwszoplanową, jednak badani zdają sobie
sprawę z tego, że posiadanie odpowiednich środków jest niezbędne
do zaspokojenia wymogów życiowych. Znamienne jest, że 91,1%
wszystkich badanych osób przewiduje, że będzie mieć własny samochód. Wydaje się to zrozumiałe, gdyż samochód nie jest już współcześnie najbardziej widoczną oznaką wysokiego statusu materialnego. Dla wielu ludzi jest niezbędnym przedmiotem codziennego użytku. Chęć posiadania domu deklaruje 87,5% badanych, a ponad połowa (61,9%) planuje założyć własną firmę. Posiadanie takich dobór
materialnych jak dom czy mieszkanie dowodzi nie tylko ambicji, ale
kształtowania się nowych standardów życia - jest naturalną potrzebą,
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ale decyduje też często o miejscu w strukturze społecznej. Własna
firma ma dać możliwość realizowania się zawodowego, a uzyskiwane dochody mają zapewnić dostatnie życie.
Młodzież wierzy, że uda jej się osiągnąć zamierzone cele i że w
dużym stopniu będzie to zależeć od zaradności życiowej (77,1%). Inne
ważne czynniki to pomoc rodziny (75,7%) i znajomości (75%).Można
stąd wnosić, iż młodzież ta jest przekonana, że obecnie w Polsce dla
osiągnięcia powodzenia w życiu bardzo ważne są osobiste atrybuty, ale
również nieformalne układy i znajomości, które stworzą sprzyjające
warunki do efektywnego wykorzystania tych cech.
Dążeń i planów życiowych nie sposób rozpatrywać bez powiązania z uznawanymi wartościami. Same wartości tworzą w stosunku
do siebie porządek hierarchiczny, dlatego możemy mówić o wartościach mniej lub bardziej preferowanych, ale wpływających na sposoby i cele działania poszczególnych ludzi. W wyznaczonej przez
młodzież hierarchii wartości naczelnych największym uznaniem
cieszą się: miłość (92,5%), rodzina (92,1%), wykształcenie (75,7%) i
szczęście (70,7%). Mimo iż te wartości były wybierane przez młodzież w obydwu typach szkół, dają się jednak zauważyć różnice w
kolejności wyboru. Dla uczniów szkół niepublicznych najważniejsze
w tej grupie były: miłość, rodzina, wykształcenie i szczęście, a dla
ich rówieśników w szkołach niepublicznych: rodzina, miłość, szczęście, a następnie wykształcenie. Na najniższym szczeblu hierarchii
wśród wartości wybieranych przez uczniów szkół publicznych są w
kolejności: sztuka, rozrywka i przyjemność oraz sława.
Rozpatrując znaczenie wartości instrumentalnych, które są
jakby elementem pomocniczym w osiąganiu wartości najwyższych
nie zanotowano różnic w ich gradacji u uczniów z obydwu typów
szkół. Wszyscy badani uczniowie są zgodni, co do tego, że w hierarchii wartości instrumentalnych liczą się przede wszystkim: inteligencja (93,2%), wykształcenie (85,7%), zaradność życiowa (67,9%) i
pracowitość (55,7%). Za wartości nieprzedstawiające większego
znaczenia uznali posłuszeństwo, opanowanie i władzę. Zmienna płci
także nie różnicuje wyboru wartości instrumentalnych, podobnie
miejsce zamieszkania.
Analiza przeprowadzonych badań dotyczących hierarchii wartości pozwala stwierdzić, że młodzież w swoich wyborach bardzo
rzadko uwzględniała uznanie społeczne, skromność, nowatorstwo
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czy posłuszeństwo. Wartości te są traktowane przez młodzież marginesowo. Natomiast szczęście rodzinne wraz z miłością są dla badanych najważniejsze. Pomimo biegu świata za dobrobytem i nowoczesnością to właśnie zintegrowana rodzina dla badanych jawi się
jako swoisty azyl i źródło szczęścia. Młodzież akceptuje tym samym
wartość osoby ludzkiej i dostrzega sens życia rodzinnego. Nasuwa
się jeszcze jeden wniosek. Obok wymienianych wartości wykształcenie w opinii badanych jest kluczem do sukcesu i pieniędzy. Należy
więc uznać, iż młodzi ludzie zdają sobie sprawę z reguł rządzących
współczesnym światem, a zaprezentowane wyniki badań pozwalają
na stwierdzenie, że badana młodzież posiada skrystalizowane, realne
i adekwatne plany osobiste i rodzinne.
Zakończenie
Przedstawione wyniki badań i ich interpretacja są szkicem planów życiowych ściśle określonej grupy młodzieży – uczniów liceów
publicznych i niepublicznych województwa podkarpackiego w danym okresie i w określonych warunkach społecznych. Bardzo istotne
staje się pytanie o to jak wspierać młodych ludzi w poszukiwaniu
własnej drogi, sensu i podmiotowości w świecie. Problemem każdego człowieka ( szczególnie młodego) staje się zbudowanie stabilnej
struktury wartości, która uprawomocni jego działanie. Współczesna
młodzież żyje w świecie kryzysu ideałów, relatywizacja wartości i
łatwym usprawiedliwianiem zachowań negatywnych. Dlatego wychowanie do wartości i poprzez wartości może syta się antidotum na
aktualne problemy i trudności.
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Streszczenie
Współczesna młodzież żyjąca w czasach dynamicznych zmian
społecznych, ekonomicznych oraz szybkich przeobrażeń technologicznych staje przed nowymi wyzwaniami wynikającymi ze zmieniającej się rzeczywistości. Zmiany te powodują często przekształcenia w sferze świadomości oraz zachowań młodzieży i wywierają
wpływ na kształtowanie się systemu wartości. Młodzież w okresie
dorastania podejmuje decyzje ważne życiowo dotyczące ról rodzinnych zawodowych i społecznych. Plany życiowe i wartości stanowią
podstawowy komponent procesu projektowania przyszłości. Kształtowanie się planów życiowych jest procesem otwartym i długotrwałym. Są one przekształcane, dostosowywane do zmieniającej się
możliwości ich realizacji, korygowane i doskonalone. Wypracowanie
i ukształtowanie właściwej i trwałej hierarchii wartości jest czynnikiem niezbędnym do świadomego życia i podejmowania odpowie176

dzialnych decyzji, świadomego planowania własnego życia dokonując odpowiednich wyborów. Zatem istotne staje się pytanie o rysujące się w świadomości młodzieży i układające się w coraz bardziej
spójną całość plany życiowe.
Summary:
Preffered aspirations and values of the contemporary young
people.
The contemporary young people living in dynamic social, economic changes times, and quick technological transformations, has
faced new challenges resulting from changing reality. These changes
cause more often the transformations in the consciousness sphere and
behaviour of the young people, and influence shaping the value system. Young people take decisions which are important within the
period of adolescence, which are important for life, concerning the
family roles, professional and social roles. Worldly plans and values
are the basic component of the designing process of future. Shaping
worldly plans is an open and long-term process. They are transformed and adjusted to the changing possibility of their realisations,
they are corrected and improved. Working out and shaping the proper and long lasting value hierarchy is a necessary factor for conscious
planning of own life, making the proper choices. Therefore, it is important to ask about the worldly plans appearing in consciousness of
young people and arranged in uniform whole.
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MALI IMIGRANCI
NOWE WYZWANIE DLA POLSKIEJ SZKOŁY
Polska z roku na rok w coraz większym stopniu staje się krajem imigracyjnym. Po przystąpieniu naszego kraju do struktur Unii
Europejskiej, procesy migracyjne stają się coraz bardziej dynamiczne. Polska na dzień dzisiejszy cały czas charakteryzuje się niewielkim odsetkiem imigrantów, jednak zauważa się z roku na rok liczba
ich rośnie. Dla porównania w 2004 roku liczba imigrantów Polsce
stanowiła 85 tyś 1. W roku 2012 z okazji podpisania Ustawy o abolicji, podano oficjalnie, że na terenie Polski przebywa legalnie około
97 tys. cudzoziemców i trudno powiedzieć, jakiego statusu pobytu
dotyczy ta liczba zaś USC (Urząd ds. Cudzoziemców) na podstawie
danych straży granicznej szacował, że kolejnych 50-70 tys., to osoby
przebywające na terenie Polski nielegalnie2. Stanowi to około 0,2%
ogółu społeczeństwa. W porównaniu z krajami „starej” Unii Europejskiej, gdzie współczynnik ten waha się od 4% do 10% to niewiele, lecz należy się spodziewać, iż odsetek ten w Polsce będzie wzrastał. Skala imigracji zwiększyła się po wstąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, a wpływ na to miały przede wszystkim dwa czynniki.
Po pierwsze Polska zaczęła być postrzegana jako państwo docelowej
imigracji (wcześniej dominowała imigracja tranzytowa). Po drugie
zaś otwarcie europejskiego rynku pracy dla pracowników z Polski
spowodowało ich masową emigrację tworząc tym samym lukę na
rynku krajowym. Zjawisko to w przyszłości pogłębiać będzie się ze
względu na ujemny przyrost naturalny. W związku z powyższym
pojawiają się różnorodne problemy oraz trudności, zarówno dla samych imigrantów jak i dla Polski, jako kraju przyjmującego.
Jednym z obszarów, w którym w związku z imigracją pojawiają się nowe problemy, to szkoła - instytucja, w której naukę podej1

OECD (2005), Trends In international migration, annual report, Paris
2005 oraz Narodowy Spis Powszechny 2002.
2
Gazeta Prawna. Będzie abolicja dla cudzoziemców przebywających w
Polsce – prezydent podpisał ustawę., http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly

178

mują także coraz częściej dzieci imigrantów. Podejmując się problematyki imigracji, skupienie się na środowisku szkolnym wynika z
przekonania, iż to właśnie szkoła jest miejscem gdzie najefektywniej
można wprowadzić zmiany, które przyczynią się do poprawy wzajemnej relacji między społecznościami imigranckimi a Polakami
jako społeczności przyjmującej. Szkoła, jest bowiem miejscem wielostronnego dialogu. Biorą w nim udział: grono pedagogiczne,
uczniowie polscy oraz zagraniczni oraz ich rodzice i opiekunowie.
Tym samym szkoła stanowi ważne pole interakcji między tymi nimi,
a przez swój codzienny charakter pracy może być najlepszym miejscem do rozwoju dialogu międzykulturowego. Wypracowanie dobrych praktyk w szkołach, może w przyszłości zaowocować poprawą
wzajemnych relacji społeczeństwa polskiego i społeczności imigrantów, ze względu na to, że to właśnie w szkole – jednostce socjalizacyjnej, kształtowana jest duża część postaw społecznych 3.
Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na dwa podstawowe pytania:
jakie są dziś trudności polskiej szkoły w procesie edukacji i integracji
dzieci-cudzoziemców oraz co można uczynić, by je pokonać?
1. Dzieci imigrantów w polskich szkołach
Zajmując się tematyką imigracji należy zadać sobie pytanie,
kto to jest imigrant. Według definicji UNHCR, jest to osoba, która
zmienia kraj pobytu z różnych powodów, niekoniecznie związanych
z prześladowaniem. Przebywa w danym kraju przez dłuższy czas na
podstawie wizy, karty czasowego lub stałego pobytu, ma status
uchodźcy lub ubiega się o status uchodźcy, lub posiada zgodę na
pobyt tolerowany4. Jeżeli weźmiemy pod uwagę przyczyny wyjazdu
z kraju, to możemy podzielić imigrantów na trzy grupy: uchodźcy,
imigranci ekonomiczni, migranci specjaliści tj. eksperci wydelegowani ze swoich macierzystych korporacji lub migrujący w ramach
swobodnego przepływu pracowników Unii Europejskiej.
Z okazji podpisania Ustawy abolicyjnej w styczniu 2012 roku
podawano oficjalnie, że na terenie Polski przebywa legalnie około 97
tys. cudzoziemców i trudno powiedzieć, jakiego statusu pobytu doty3

J. Konieczna, E. Świdrowska, Młodzież, imigranci tolerancja. Raport z
badań terenowych w szkołach, Warszawa 2008.
4
UNHCR. http://www.unhce-budapest.org/poland
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czy ta liczba. USC na podstawie danych straży granicznej szacował,
że kolejnych 50-70 tys., to osoby przebywające nielegalnie5. Z oficjalnych danych Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Repatriantów
wynika, że znaczna większość przyjeżdżających do Polski imigrantów to mieszkańcy państw byłego Związku Radzieckiego (44%),
przy czym prawie 20% wszystkich imigrantów stanowią obywatele
Ukrainy. Z pozostałych krajów europejskich pochodzi około 29%
imigrantów, a z Dalekiego Wschodu około 12% 6. Należy jednak
pamiętać, że są to dane oficjalne, niepełne, ponieważ biorą one pod
uwagę tylko osoby znajdujące się w rejestrze urzędowym, nie
uwzględniając imigracji tymczasowej oraz nielegalnej. Zjawisko
dzieci imigrantów w polskich szkołach nie zostało jeszcze w pełni
zbadane i scharakteryzowane. Wiąże się to głównie z trudnościami
dotarcia do rzetelnych informacji7.
Według danych USC (Urząd ds. Cudzoziemców) w I kwartale
2011 r. wniosek o nadanie statusu uchodźcy w Polsce złożyło 1335
osób, w tym 530 dzieci. Głównymi krajami pochodzenia były Federacja Rosyjska (934 osoby, przeważnie mieszkańcy Czeczenii i innych republik kaukaskich), Gruzja (247 osób), Białoruś (23 osoby) i
Armenia (17 osób). W tym samym czasie status uchodźcy otrzymały
34 osoby, w tym 16 dzieci (Federacja Rosyjska: 27 osób, Irak: 3
osoby), ochronę uzupełniającą 25 osób, w tym 11 dzieci (Federacja
Rosyjska: 22 osoby, Uzbekistan: 2 osoby), a pobyt tolerowany 44
osoby, w tym 16 dzieci (Federacja Rosyjska: 13 osób, Mongolia: 9
osób, Armenia: 5 osób, Kirgistan: 3 osoby, Kuba, Gruzja i Wietnam:
2 osoby)8. Na dzień dzisiejszy liczba uczniów-cudzoziemców jest
stosunkowo mała w stosunku do całej populacji szkolnej, jednak
należy zwrócić uwagę, iż liczba ta z roku na rok wzrasta.

5

Gazeta Prawna. Będzie abolicja dla cudzoziemców przebywających w
Polsce – prezydent podpisał ustawę., http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly
6
Źródło: URiC 2011.
7
J. Konieczna, E. Świdrowska, Młodzież, imigranci tolerancja. Raport z
badań terenowych w szkołach, Warszawa 2008.
8
Specyfika pracy z uczniem cudzoziemcem i uchodźcą na podstawie doświadczeń polskich i walijskich, (red.) Zabiegała M., Sobotnik J Kuratorium
Oświaty w Katowicach, Katowice 2011
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Rozpatrując kwestię edukacji dzieci-cudzoziemców w kategoriach liczebności, można powiedzieć, ze stanowi ona margines problemów edukacyjnych. Liczba ta nie stanowi jeszcze większego
problemu dla polskiego systemu oświaty. Lecz należy zdać sobie
sprawę z tego, że dla poszczególnych szkół i nauczycieli, którzy
pracują z uczniami-cudzoziemcami jest to bardzo duże wyzwanie
zarówno edukacyjne jak i pedagogiczne. Szok kulturowy dzieci cudzoziemców, różnice międzykulturowe, powodują wiele nowych
trudności w relacjach pomiędzy uczniami, pomiędzy uczniami i nauczycielami oraz na linii nauczyciele a rodzice uczniówcudzoziemców. Dlatego też tak ważne jest wsparcie i „ kształcenie
nauczycieli w zakresie umiejętności międzykulturowych, co pomoże
im radzić sobie w możliwie najskuteczniejszy sposób z różnorodnością w szkole”9.
2. Uwarunkowania prawne edukacji dzieci-cudzoziemców
w Polsce
Polska zawiera fundament prawny, który w dość szczegółowy
sposób określa ramy funkcjonowania imigrantów w naszym kraju, a
w szczególności ich udział w polskim systemie edukacji. Przede
wszystkim podstawowy akt prawny, jakim jest Konstytucja RP gwarantuje każdemu prawo do nauki, które do 18 roku życia jest obowiązkiem. Określenie „każdy” obejmuje swoim zasięgiem również
osoby nie mające polskiego obywatelstwa, a znajdujące się na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast zapis o obowiązku oznacza, że
państwo jest zobowiązane do zagwarantowania możliwości podjęcia
nauki przez osoby poniżej 18 roku życia. Siłę zapisów konstytucyjnych wzmacnia podpisana przez Polskę Międzynarodowa Konwencja o Prawach Dziecka, która zaleca sygnatariuszom zapewnienie
dziecku ochrony, której elementem jest prawo do nauki.
Prawo do edukacji mają w Polsce wszystkie dzieci - niezależnie od narodowości i statusu prawnego. Mówi o tym Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej, a także polska Ustawa o Systemie Edukacji w art. 94.
9

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w sprawie
kształcenia dzieci imigrantów (2008/2328 (INI)). K.23., http://www. europarl. europa.eu
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Polskie prawo rozróżnia prawo do edukacji (obowiązkowe dla
wszystkich osób poniżej 18 roku życia) i obowiązek nauki (do momentu ukończenia gimnazjum lub 18 roku życia, którekolwiek z tych
wydarzeń nastąpi pierwsze). Zgodnie z Konstytucją RP edukacja jest
w Polsce obowiązkowa dla wszystkich, także dzieci cudzoziemskich.
Według polskiej ustawy o systemie edukacji prawo do korzystania z
bezpłatnej edukacji w Polsce zależy od statusu prawnego dziecka:
• dzieci-uchodźcy i dzieci objęte ochroną uzupełniającą - mają
prawo do korzystania z bezpłatnej edukacji na wszystkich poziomach
edukacji w Polsce, także w szkołach artystycznych;
• dzieci z pobytem tolerowanym i dzieci ubiegające się o status
uchodźcy - mają prawo do bezpłatnej edukacji na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim;
• dzieci cudzoziemskie o innym statusie prawnym - mają prawo
do edukacji w publicznych szkołach w Polsce na zasadach komercyjnych, chyba, że placówka prowadząca szkołę zwolni je z opłaty10.
Przepisy postulują jak najszybsze włączenie dzieci cudzoziemskich w publiczny system edukacji. Przewidują też dla dzieci i młodzieży objętych ochroną w Polsce lub ubiegających się o tę ochronę
dodatkowe wsparcie w postaci dodatkowych lekcji języka polskiego,
zapewniają prawo do nauki własnego języka i zachowania własnej
kultury, przewidują możliwość nauki innych religii niż katolicka - w
szkole można nauczać religii wszystkich związków wyznaniowych
zarejestrowanych w Polsce.
Dzieci objęte ochroną i ubiegające się o ochronę mają prawo
do szkoleń zawodowych na takich samych zasadach, jak Polacy, do
zapewnienia dojazdu do szkoły, gdy jest oddalona od ich miejsca
zamieszkania, do pomocy socjalnej niezbędnej do pełnego korzystania z edukacji na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. W
polskim prawie mamy wskazane także m.in. wolności zachowania
kultury, języka, obyczajów, prawa do nauki języka mniejszości, tworzenia własnych instytucji edukacyjnych oraz zakaz dyskryminacji.
Podstawowe akty prawne w tym zakresie tworzą:
• Konstytucja RP (1997 r., art. 35, 70),
• Ustawa o systemie oświaty (1991 r. ze zmianami (art.94a),
10

A. Kosowicz, Imigranci w polskiej szkole, (red.) Dziliński, P.A, Wyd.
Stowarzyszenie Vox Humana, Warszawa 2009.
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• Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym (2005 r., art. 44),
• Ustawa o cudzoziemcach (2005 r.),
• Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym (2005 r.),
• Ustawa o języku polskim (1999 r.),
• Ustawa o repatriacji (2000 r.)
• Rozporządzenie MEN w sprawie przyjmowania osób nie
będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół,
zakładów kształcenia i placówek (2001 r.),
• Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej uczniów należących do mniejszości narodowych i grup etnicznych (2002 r.),
• Uchwała RM w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu
na rzecz społeczności romskiej w Polsce (2003 r.),
• Traktat akcesyjny Polski do Unii Europejskiej (2003 r.). Rozporządzenie MNiSW w sprawie podejmowania i odbywania
przez cudzoziemców studiów i szkoleń (2006 r.),
• Rozporządzenie ME i N w sprawie nostryfikacji świadectw
szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą (2006r.),
• Rozporządzenie MEN w sprawie ramowego programu kursów
nauki języka polskiego dla uchodźców (2007r.).
Najważniejsze dokumenty i opracowania ostatnich lat wskazują na rolę edukacji dla wszystkich i uczenia się przez całe życie, w
tym zwłaszcza osób o utrudnionym do niej dostępie. UNESCO definiuje podstawowe funkcje współczesnej szkoły w haśle „Uczyć się,
aby wiedzieć, działać, być i żyć wspólnie”. To uczenie się „wspólnego życia” oznacza również troskę o edukację dzieci cudzoziemców.
W dokumencie Unii Europejskiej „Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenie – wspólne cele do roku 2010”, cele europejskich systemów edukacji określa się m.in. poprzez „otwartość
środowiska edukacyjnego, zapewnienie równości szans, rozwijanie
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mobilności, wzmacnianie współpracy europejskiej”11. Tak konstruowane systemy edukacyjne oraz szkoły będą lepiej przygotowane do
edukacji obcokrajowców.
Przygotowanie nauczycieli jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia powyższych celów. W dokumencie „Wspólne europejskie
zasady dotyczące kompetencji i kwalifikacji nauczycieli” jednoznacznie
stwierdzono, że jedną z niezbędnych kompetencji nauczycielskich jest:
„pracowanie w społeczeństwie i dla społeczeństwa: nauczyciele przyczyniają się do przygotowania uczniów do roli obywateli Unii Europejskiej i pomagają uczniom zrozumieć znaczenie uczenia się przez całe
życie. Nauczyciele powinni umieć promować mobilność i współpracę w
Europie i wspierać wzajemny szacunek i zrozumienie kultur. Powinni
także wiedzieć, w jakim stopniu edukacja wpływa na kształtowanie się
spójnych społeczeństw. Powinni rozumieć równowagę między poszanowaniem i uświadomieniem sobie różnorodności kultur, a znajdowaniem
wspólnych wartości. Muszą rozumieć, co powoduje spójność społeczeństwa, a co wykluczenie i zdawać sobie sprawę z etycznych wymiarów
społeczeństwa wiedzy”12.
Rada Europy w Deklaracji 2003 roku w dokumencie „Edukacja międzykulturowa w nowym kontekście europejskim” (tzw. Deklaracja ateńska) wskazała na pożądane międzykulturowe kompetencje nauczyciela. Nauczyciel powinien umieć wchodzić w różne niezbędne z punktu widzenia realizacji edukacji międzykulturowej role
- mediatora, doradcy, partnera i menadżera zasobów ludzkich. Powinien zarządzać różnorodnością, a więc m.in. umieć pracować z grupami młodzieży różnych ras, narodowości, religii i przekonań. Zarządzanie różnorodnością odpowiednio kształtowane w szkole będzie
przecież później przydatne we wdrażaniu zasad polityki społecznej,
rodzinnej i migracyjnej. W przeciągu kilkunastu ostatnich lat powstało szereg cennych dokumentów międzynarodowych i polskich,
które określają ramy prawne edukacji dzieci-cudzoziemców. Dokumenty te wciąż są aktualizowane przez odpowiednie organy.
11

Komisja Europejska, Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i
szkolenia – wspólne cele do 2010r., Fundacja Systemu Edukacji, Warszawa
2003, http://www.codn.codn.edu.pl
12
Komisja Europejska, Wspólne Europejskie zasady dotyczące kompetencji
i kwalifikacji nauczyciela, 2005, http:// www.codn.codn.edu.pl

184

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podstawowe dokumenty międzynarodowe:
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (ONZ, 1950 r.),
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, tzw. Europejska Konwencja Praw Człowieka (Rada Europy, 1950),
Konwencja Genewska dotycząca statusu uchodźcy (ONZ, 1951),
Europejska Konwencja o statusie prawnym pracowników migrujących (Rada Europy, 1977),
Konwencja o prawach dziecka (ONZ, 1989),
Europejska Karta Języków Regionalnych i Mniejszościowych
(Rada Europy, 1992),
Deklaracja w sprawie mniejszości narodowych oraz deklaracja
w sprawie zwalczania rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i
nietolerancji, tzw. Deklaracja wiedeńska (Rada Europy, 1993),
Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych (Rada
Europy, 1995),
Biała księga kształcenia i doskonalenia „Nauczanie i uczenie
się – na drodze do uczącego się społeczeństwa” (Unia Europejska, 1995),
Biała księga „Nowe impulsy dla młodzieży europejskiej”
(Unia Europejska, 2000),
Deklaracja w sprawie polityki edukacyjnej na rzecz demokracji obywatelskiej i spójności społecznej, tzw. Deklaracja krakowska (Rada Europy, 2000),
„Edukacja w Europie: różne systemy kształcenia i szkolenia –
wspólne cele do roku 2010” (Unia Europejska, 2002),
Deklaracja „Edukacja międzykulturowa w nowym kontekście
europejskim”, tzw. Deklaracja ateńska (Rada Europy, 2003).

3. Trudności szkoły w procesie edukacji i integracji dziecicudzoziemców
Wiele współczesnych krajów doświadcza trudności w edukacji
i integracji dzieci z imigranckich rodzin. Polska, jako kraj, w którym
imigracja jest stosunkowo nowym zjawiskiem, napotyka na problemy i trudności, które wymagają nowych sposobów działania. Jednym
z obszarów, gdzie istnieje silna potrzeba wprowadzenia nowych,
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mądrych rozwiązań jest szkoła. Istnieją dwie podstawowe kategorie
problemów, z którymi boryka się szkoła w wyniku pojawienia się w
niej nowej grupy uczniów-cudzoziemców: nieprzystosowanie nauczycieli do nauczania obcokrajowców, bariery ograniczające dzieci
obcego pochodzenia w procesie edukacyjnym i integracyjnym.
Nieprzystosowanie nauczycieli do nauczania dziecicudzoziemców
Powyższe problemy zostały poddane bardzo dokładnej analizie
w szerokim programie badawczym zrealizowanym w 2008 roku
przez Towarzystwo Demokratyczne Wschód w ramach projektu
„Młodzież, imigranci, tolerancja”. Pierwsza trudność, która się pojawia to problem z podjęciem decyzji przez szkołę, na który poziom
nauczania owe dziecko powinno trafić. Problem ten wynika stąd, że
często system nauczania, w którym dziecko było do tego czasu jest
inny niż system polski. Dzieci uczęszczają w swoich krajach do różnych szkół i problemem jest wkomponowanie zdobytego przez nie
do tej pory wykształcenia w system szkoły w Polsce. Poza tym, często poziom wykształcenia nie jest adekwatny do wieku. Z badań 13
wynika, że podstawowymi problemami nauczycieli jest niedostateczna wiedza o potrzebach tychże dzieci, niewystarczająca znajomość ich obyczajowości. Konsekwencją powyższych deficytów jest
często trudność w nawiązaniem kontaktu emocjonalnego z tymi
dziećmi, a także trudne relacje z ich rodzicami. Finalnie przekłada
się to na brak motywacji ze strony uczniów-cudzoziemców, trudności w nauce i zniechęcenie się do kształcenia. Oddzielną kwestię
stanowi znajomość języka. Nauczyciele jako najpoważniejszy problem w edukacji dzieci imigrantów podają brak lub trudny kontakt z
dziećmi ze względu na nieznajomość języka, którym one się posługują. Inny rodzaj trudności nauczycieli w pracy z dziećmi obcego
pochodzenia to problem w przygotowaniu materiałów edukacyjnych
dla nich oraz sprawdzanie i ocenianie ich postępów nauce. Tak więc
niezbędne jest przygotowanie nauczycieli do obecności w szkole
dzieci o innej kulturze w wymiarze językowym oraz kulturowym, co
niewątpliwie pomoże w organizowaniu kontaktu z uczniem i pozwoli
13

J. Konieczna, E. Świdrowska, Raport z badań w ramach projektu „Młodzież, imigranci, tolerancja, Warszawa 2008
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uniknąć wielu błędów w komunikacji. To zaś mogłoby pomóc w
budowaniu zaufania uczniów-cudzoziemców do szkoły.
Odrębnym problemem nauczycieli, który utrudnia im często
pracę z uczniami-cudzoziemcami jest słaby kontakt z ich rodzicami14. Dla funkcjonowania dziecka w szkole ważna jest zarówno
ogólna postawa rodziców i uznawane przez nich wartości, jak też
relacja rodziców ze szkołą. Motywacja dzieci do nauki jest znacznie
wyższa wtedy, gdy czują zachętę w domu. Dotyczy to wszystkich
dzieci, lecz w kontekście dzieci-cudzoziemców nabiera szczególnego
znaczenia. Wyniki badań15 pokazują, że kontakty rodzicówcudzoziemców ze szkoła są dość często ograniczone. Nie wynika to
jednak z braku chęci, lecz z bariery językowej.
Autorki badań wskazują na trzy podstawowe postawy rodziców wobec szkoły. Model pierwszy - zaangażowanego zainteresowania, kiedy rodzice aktywnie włączają się w życie szkoły, pomagając nauczycielom zwrócić uwagę na swój i dzieci kraj pochodzenia,
odmienności kultury i poszerzając tym samym wiedze wszystkich
uczniów. Model drugi - neutralny. Rodzice, którzy wybierają taki
rodzaj kontaktów ze szkoła, nie obawiają się tych kontaktów ani nie
maja np. trudności językowych, nie chcą jednak być angażowani w
żadne działania, które dodatkowo zabierają im czas. Model trzeci wycofania, czyli unikania kontaktów. Tacy rodzice nie przychodzą
na wywiadówki, wiec dzieci często są jedynym kontaktem rodziny
ze szkołą. Najczęściej zaobserwowanym modelem jest model drugi.
Bariery ograniczające dzieci cudzoziemskich w procesie edukacyjnym i integracyjnym
Podstawową barierą dzieci-cudzoziemców w procesie edukacyjnym i integracyjnym jest całkowity brak lub słaba znajomość
języka polskiego. Zaangażowanie w naukę w szkole oraz jakość
osiąganych rezultatów przez dzieci cudzoziemców są ściśle uzależnione od poziomu znajomości języka polskiego. Generalna prawidłowość jest taka, że osoby mające problemy z komunikacją w języku polskim mają zwykle duże trudności z opanowaniem szkolnego
14

J. Konieczna, E. Świdrowska, Raport z badań w ramach projektu „Młodzież, imigranci, tolerancja, Warszawa 2008
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materiału dydaktycznego, natomiast uczniowie cudzoziemcy dysponujący zdolnościami językowymi są w większości przypadków bardzo dobrymi uczniami, a co więcej w poziomie zaangażowania w
naukę wybijają się ponad normę, tak klasowa jak i szkolną16. W
większości przypadków, niski poziom znajomości języka polskiego
przekłada się w bezpośredni sposób na poziom udziału dziecka w
życiu społecznym klasy lub szkoły, dziecko się izoluje, z trudnością
nawiązuje nowe znajomości, ponieważ nie jest rozumiane przez innych uczniów jest wyobcowane, co skutkuje często całkowitym wycofaniem się z nawiązywania relacji rówieśniczych lub zachowaniami agresywnymi. Świadomość nieznajomości języka polskiego często bywa dla dzieci dodatkowym czynnikiem stresogennym, czego
efektem jest pozostawanie na marginesie klasowej społeczności.
Dla dzieci-cudzoziemców często trudne jest także funkcjonowanie w życiu społecznym szkoły. Żadne z dostępnych na ten temat
badań (Konieczna, Świdrowska 2008; Gmaj, Iglicka 2007; Sielatycki
2007) nie wykazały, by dzieci-cudzoziemcy spotykały się w polskich
szkołach z niepokojącymi przejawami nietolerancji, ksenofobii czy
dyskryminacji. Nie oznacza to jednak, że się one w ogóle nie zdarzają. Postawy przyjmowane przez dzieci cudzoziemców, ich zaangażowanie w życie klasy idzie zwykle w parze z bliskością kulturową
w stosunku do Polski. Równocześnie poziom aklimatyzacji w szkolnej rzeczywistości jest też bezpośrednio powiązany z długością pobytu w Polsce, stopniem znajomości polskich realiów i tutejszej kultury. Autorki raportu „Młodzież, imigracja, tolerancja” wyróżniają
dwa ogólne typy zachowań, postaw dzieci cudzoziemskich. Jeden to
wycofanie, niepewność siebie, zamkniętość i nieśmiałość. Na drugi
zaś składa się otwartość, łatwość wchodzenia w grupę, chęć i łatwość
współpracy z innymi. Trudności z aklimatyzacją społeczną wzmaga
m.in. przybycie do nowego kraju, uczucie niepewności i traumy w
związku z wcześniejszymi przeżyciami, rozłąka z jednym albo obojgiem rodziców, zmiana w sytuacji rodziny, przerwa w nauce szkolnej, konieczność dostosowania się do innych metod i wymagań w niż
poprzednim systemie oświaty, w którym wcześniej funkcjonowało
dziecko, późniejsze przybycie dziecka do nowo powstałej klasy, jak
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też różnice wiekowe, wynikające z przydzielania dziecka do konkretnej klasy według jego zdolności aniżeli wieku.
4. Propozycje na pokonanie barier w procesie edukacji i integracji dzieci-cudzoziemców
Podsumowując powyższe rozważania należy przede wszystkim sobie uzmysłowić, że liczba imigrantów w Polsce wzrasta, a
więc wzrastać także będzie liczba dzieci nie-Polaków w polskich
szkołach. Powinniśmy wykorzystać fakt, że w naszych szkołach
cudzoziemscy uczniowie nie są jeszcze zbyt liczni i już teraz podjąć
odpowiednie działania, aby przygotować polskie szkoły do ich profesjonalnego przyjęcia poprzez:
Kształcenie nauczycieli w zakresie kompetencji wielokulturowych, co pomoże im radzić sobie z różnorodnością w szkole. Nauczyciele i wychowawcy powinni rozwijać swoje kompetencje w
pięciu obszarach: 1) wiedzy międzykulturowej, czyli wiedzy etnograficznej o danej grupie ale także wiedzy socjologicznej dotyczącej
grupy i jej związków z kulturą większości, 2) wrażliwości i otwarcia
wobec innych, odmiennych kulturowo. Chodzi tutaj przede wszystkim o modelowanie przez nauczyciela określonych sytuacji reagowania na różnicę kulturową i odmienność, budowanie zaufania i
szczerych relacji z dziećmi-cudzoziemcami oraz z ich rodzicami, 3)
odpowiednich postaw i zachowań powstałych na skutek zapoznania
się z różnicami kulturowymi między uczniami, 4) kompetencji językowych – od tzw. wrażliwości językowej, czyli znajomości kilku
słów i rozumienia podstawowych wyrażeń, poprzez bierne rozumienie języka swoich uczniów, aż do biegłej znajomości języka obcego,
5) umiejętność pomocy i wspierania uczniów w zakresie oswajania
szoku kulturowego17. Potrzebne więc są specjalistyczne szkolenia w
powyższych zakresach.
• Większy wysiłek organizacyjny szkoły – dyrektorów i grona
pedagogicznego, bo to oni poprzez swoją otwartą i zachęcającą postawę mogą zachęcić rodziców imigrantów oraz ich dzieci do aktywniejszego uczestnictwa w środowiska szkolnym - zarówno w sferze
17

D. Misiejuk, Dzieci imigrantów i mniejszości narodowych, [w:] Małe
dziecko w Polsce – raport o sytuacji edukacji elementarnej, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Konarskiego, Warszawa 2006.
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edukacyjnej jak i społecznej. Inicjatywa musi wychodzić od szkoły,
gdyż trudno oczekiwać by ambasadorami dialogu międzykulturowego były dzieci bądź ich rodzice przeżywający stres wynikający z
adaptacji.
• Wprowadzenie obowiązku zatrudniania w szkołach z
uczniami-cudzoziemcami dwujęzycznego asystenta edukacyjnego
dla dzieci cudzoziemców, do którego zadań należałoby wspieranie
uczniów w nauce i porozumiewanie się z nimi w języku ojczystym,
wspomagają szkoły w kontaktach z rodzicami, należącymi do mniejszości etnicznych pełniąc funkcję tłumacza, doskonalenie i analizowanie planów nauczania uczniów cudzoziemców, likwidowanie
barier kulturowych i innych w nauce, podnoszenie poziomu osiągnięć uczniów, śledzenie ich postępów i osiągnięć. W dniu dzisiejszym powyżsi asystenci funkcjonują w niektórych polskich szkołach,
głównie w tych, gdzie dzieci-cudzoziemców jest więcej, jednak nie
ma takiego obowiązku ustawowego. Asystenci ci zazwyczaj pochodzą z organizacji pozarządowych, które na co dzień podejmują w
swoich działaniach pomoc imigrantom w Polsce.
• Zwiększenie nacisku na naukę języka polskiego cudzoziemskich uczniów, co pomogłoby im w adaptacji w nowym otoczeniu,
zarówno sferze edukacyjnej jak i społecznej.
• Rozszerzanie edukacji wielokulturowej, która daje możliwość
poznania innych kultur i przeciwdziała stereotypizacji myślenia.
• Wprowadzenie obowiązkowej edukacji wielokulturowej do
programu nauczania w szkołach podstawowych oraz średnich.
Bardzo istotne jest by zawsze pamiętać, że szkoła jest miejscem wielostronnego dialogu. Biorą w nim udział: grono pedagogiczne, uczniowie polscy oraz zagraniczni oraz ich rodzice
i opiekunowie. Dialog owy jest niezwykle istotny w każdej sytuacji
życia szkolnego, jednak nabiera on szczególnego znaczenia, jeśli w
placówce pojawiają się dzieci z innych kultur, pragną one bowiem
odnaleźć się w nowej rzeczywistości kulturowej jednocześnie zachowując swoją ojczystą tożsamość. Jest to niezwykle trudne, dlatego też szkoła może i powinna być tym środowiskiem, która to ułatwia i niweluje wszelkie trudności. Stanowi ona ważne pole interakcji między różnymi aktorami, a przez swój codzienny charakter pracy może być najlepszym miejscem do rozwoju dialogu międzykultu190

rowego. Wypracowanie dobrych praktyk w szkołach może w przyszłości zaowocować poprawą wzajemnych relacji społeczeństwa
polskiego i społeczności imigrantów, ze względu na to, że to właśnie
w szkole – jednostce socjalizacyjnej, kształtowana jest duża część
postaw społecznych.
Streszczenie:
Artykuł dotyczy sytuacji dzieci-cudzoziemców w polskiej
szkole. Artykuł skupia się na dwóch kwestiach: pokazaniu trudności,
na jakie napotykają uczniowie-cudzoziemcy w procesie edukacyjnym i integracyjnym oraz na zaproponowaniu działań, które mogłyby się przyczynić do pokonania owych trudności i jednocześnie do
pełniejszego funkcjonowania dzieci imigrantów w polskiej szkole i
w polskim społeczeństwie. Szkoła dla autorki jest miejscem wielostronnego dialogu, które ma wpływ na wzajemne relacje społeczeństwa polskiego i społeczności imigrantów, ze względu na to, że to
właśnie w szkole – jednostce socjalizacyjnej, kształtowana jest duża
część postaw społecznych.
Summary:
The article concerns the sitation of foreign children at Polish
school and it focuses on two issues. One is presenting difficulties that
foreign students meet in educational and integrative process and the
other is suggesting solutions which could contribute both to overcoming these difficulties and fuller functioning of immigrants’ children at Polish school and in Polish society. For the author school is
multiliteral dialogue which influences mutual relations of Polish
society and the society of immigrants due to the fact that preciesly at
school – a socialization unit, a large portion of social behaviour is
shaped.
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWA EWANGELICZNE ISTOTĄ KATOLICKIEGO WYCHOWANIA
Przez wieki wartości, jakie posiadały społeczeństwa w niewielkim stopniu ulegały zmianom w przekazie pokoleniowym. Były
niezmienne a ich trwanie gwarantowało kulturowy i historyczny
monument. Stały system wartości tworzył grunt na którym wyrastała
tożsamość przyszłych pokoleń. Stanowiący korzenie i kościec cywilizacji, nie podlegał z oczywistych względów negacji - jego źródło
leżało poza granicami ludzkich dociekań i spekulacji. Wyrastał z
rzeczywistości od której wszystko się zaczęło i do Której wszystko
zmierza. Był „od zawsze” zarówno w otaczającym świecie jak i w
samym człowieku. Dlatego porządek ów ze swej natury zawierał w
sobie coś z sacrum. Niósł gwarancję trwania i rozwoju. Pozwalał
opierać się wszelkim destruktywnym wpływom innej rzeczywistości,
która dzięki jasnym regułom była definiowalna i możliwa do odrzucenia. Owo sacrum naturalnego porządku rzeczy stanowiło nieprzekraczalną granicę, mimo iż na obrzeżach ludzkiej egzystencji zawsze
istniała pokusa bycia jako Bóg (por. Rdz 3, 5).
Ostatnie stulecia zmieniły owe zasady istnienia. O ile wiek XX
w całej swej potwornej postaci zburzył dotychczasowy porządek, to
genealogia tej erozji sięga biblijnego arche, dotyka każdego pokolenia a swoją tożsamość i kształt otrzymuje w epoce renesansu i
oświecenia wyrażona w nie tylko cogito ergo sum ale przede wszystkim w non serviam i przepastnej idei mortis Dei.
We współczesnym świecie wartości nie są głównym czynnikiem w procesach budowania tożsamości i trwania. Są względne i
nie stanowią niezbędnej konieczności zarówno w życiu społecznym
jak i indywidualnym jednostki. Ich względność pozwala na dowolną
kompozycję albo całkowite odrzucenie. Można je do woli akceptować lub nie. Dyskurs nad tożsamością młodego pokolenia zawiera
zatem pewną niekonsekwencję: różnorodne koncepcje wychowania
starają się wskazywać najlepsze ich zdaniem sposoby wychowania, i
zarazem relatywizm moralny, przyjmowany przez większość z nich,
uderza w tradycyjne instytucje, takie jak rodzina, szkoła czy Kościół.
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Instytucje te przez tysiąclecia były bastionem, gwarancją kultywowania i przekazywania tradycyjnych wartości. Były tożsame i
współzależne. Dlatego redukcja czy przedefiniowanie jednych, stało
się zagrożeniem drugich. Kryzys wartości XX i młodego XXI wieku
wywołał impas zarówno rodziny, szkoły a także Kościoła, co chyba
najboleśniej daje się odczuć w obecnych czasach tzw. przełomu czy
ponowoczesności.
Rodzi się zatem fundamentalna refleksja: czy istnieje szansa,
czy jest nadzieja na powrót do źródeł wychowania, którego opokę
stanowiło Prawo zapisane wpierw w sercach ludzkich, potem na
Kamiennych Tablicach a na końcu w pełni na kartach Ewangelii i
Drzewie Życia. Przywrócenie pierwszeństwa i ważności temu porządkowi, który jako jedyny i prawdziwy daje gwarancję na wzrastanie ku pełni człowieczeństwa, staje jako wyzwanie dla współczesnej
pedagogiki katolickiej oraz dla wszystkich tych, którym chrześcijaństwo pozwala odnaleźć sens i cel własnego człowieczeństwa.
Na drogach Błogosławieństw Ewangelicznych
Jezus powiedział: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania” (J 14, 15). Warunkiem miłości jest zachowywanie przykazań. Czy można zatem mówić o wychowaniu, nie
uwzględniając miłości? Czy można wychowywać bez stawiania warunków sobie i wychowankowi? Czy pedagogika bez wymagań ma
prawo być nią nazywana? Gdzie jest miejsce na miłość, gdy wychowanka pozostawia się samemu sobie w dokonywaniu wyborów często przerastających jednostki już dojrzałe? Jak zatem wychowywać i
być wychowywanym, bez jasno określonych reguł? Na pytania te
Jezus daje odpowiedź w Kazaniu na Górze. Ich jasność i radykalizm
są warunkiem bycia nie tylko Jego uczniem, ale człowiekiem w ogóle. Jan Paweł II przypomina tę prawdę współczesnemu człowiekowi
wskazując na ścisły związek między Dekalogiem i Jezusowym kanonem Błogosławieństw:
„Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z
domu niewoli.
Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!
Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy.
Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
193

Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan,
Bóg twój, da tobie.
Nie będziesz zabijał.
Nie będziesz cudzołożył.
Nie będziesz kradł.
Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa jako świadek.
Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego.
Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego» (por. Wj 20, 217). Oto zrąb moralności dany człowiekowi przez Stwórcę. Dekalog
dziesięciu Bożych słów wypowiedzianych z mocą na Synaju i potwierdzonych przez Chrystusa w Kazaniu na Górze w kontekście
ośmiu błogosławieństw. Stwórca, który jest zarazem najwyższym
prawodawcą, wpisał w serce człowieka cały porządek prawdy. Porządek ten warunkuje dobro i ład moralny, i przez to jest podstawą godności człowieka stworzonego na obraz Boży. Przykazania zostały dane
dla dobra człowieka, dla jego dobra osobistego, rodzinnego i społecznego. One są naprawdę drogą dla człowieka. Sam porządek materialny
nie wystarczy. Musi być uzupełniony i ubogacony przez nadprzyrodzony. Dzięki niemu życie nabiera nowego sensu, a człowiek staje się
doskonalszy. Życie bowiem potrzebuje mocy i wartości Bożych, nadprzyrodzonych, wtedy dopiero nabiera pełnego blasku”1.
Jednym z nadrzędnych celów człowieka jest szczęście. Jest on
naturalnie predestynowany do osiągania szczęśliwości, a pedagogia
wartości ewangelicznych pozwala mu na ostateczne zaspokojenie
tego dążenia. Jeżeli wartości mają pełnić rolę drogowskazów ostatecznego celu człowieka, to Błogosławieństwa są najdoskonalszym
katalogiem wartości - drogowskazów, poprzez które wychowawca
ma poprowadzić wychowanka. Szczęście o którym mowa w Ewangelii i od słowa, które rozpoczyna Jezus każde z błogosławieństw
[makaroi (μακάριοι)], ma wymiar nie tylko duchowy, ale odnosi się
również do życia ziemskiego. Dlatego Błogosławieństwa dotyczą
wszystkich ludzi, gdyż jak mówi Sobór: „zarówno wierni katoliccy
jak i inni wierni wierzący w Chrystusa, jak wreszcie wszyscy w ogó-

1

Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas nabożeństwa czerwcowego, Elbląg, 6 czerwca 1999.
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le ludzie z łaski Bożej powołani do zbawienia” (LG 13) 2. Powołanie
to realizowane jest tu i teraz w konkretnych uwarunkowaniach i okolicznościach. Stąd też pierwszym i najważniejszym zadaniem, jakie
stawia sobie pedagogika katolicka jest wychowanie do pełni szczęścia poprzez wymiar życia doczesnego ku wieczności. Doskonale
określa istotę wychowania katolickiego Jan Paweł II, mówiąc: „Jeżeli pragniecie prawdziwego szczęścia, starajcie się utożsamić z Chrystusem. On jest pierwszym człowiekiem ośmiu błogosławieństw: nie
tylko Tym, który ich nauczał, ale przede wszystkim Tym, który je
najdoskonalej wypełnił całym swoim życiem” 3.
Błogosławieństwa nie wzywają do wielkich, heroicznych i
jednorazowych aktów. To sposób na codzienną drogę wzrastania ku
świętości. To także możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania,
które zadaje sobie człowiek w obliczu własnej bezradności, klęski
czy beznadziei. To odpowiedzi, bez których życie w pewnych okolicznościach traci swój sens.
Ufnośc…
Popkultura w coraz większym stopniu dominuje w życiu codziennym współczesnego człowieka i całych społeczeństw. Największy wpływ wywiera na młode pokolenie. Kształtuje jego styl życia,
percepcję rzeczywistości. Wpływa na coraz większy dysonans między rzeczywistością istniejącą w świadomości wychowawców i wychowanków.
Młody człowiek widzi świat oparty na nowych zasadach, stworzonych przez coraz bardziej zglobalizowane społeczeństwo. Logika
rozwoju współczesnej kultury społeczeństw tzw. Zachodu (do których zaliczyć trzeba wschodnią część Europy), wyznaczona jest
przez zjawisko nieograniczonej konsumpcji4, która stawia podmiot w
2

Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Konstytucja Dogmatyczna o Kościele, Poznań 1968.
3
.Jan Paweł II, Program Ośmiu Błogosławieństw, Lima 2 luty 1985, w:
Stworzenia do miłości 1. Jana Pawła II rozmowy z młodymi, Waszawa
1991, s. 88-94.
4
Por. Z. Melosik, Kultura instant – paradoksy pop-tożsamości, w: Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne, red. A. Nalaskowski, K. Rubała, Toruń 2001, s. 33-45.
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roli tylko konsumenta i tak konstruowana jest jego tożsamość. Zatem
nie ma miejsca na „być”, gdyż konsument musi tylko „mieć’. To
„mieć” ma być rzeczywistością normalną, naturalnym środowiskiem
rozwoju i trwania. Przekaz kulturowy jest jednoznaczny: Jest to najlepszy z możliwych światów i jako taki jawi się jako przyjemność.
Hedonistyczna postawa wobec życia ukierunkowuje na branie bez
odpowiedzialności za drugiego człowieka. Nawet bez odpowiedzialności za własne życie. Na wolność bez odpowiedzialności, o ile taka
istnieje. Dlatego też ideologia przyjemności za wszelką cenę musi
doprowadzić do przyjęcia postawy egoizmu, która wyklucza wymiar
szczęścia oparty na udanym życiu rodzinnym, osiągnięciach zawodowych czy duchowości religijnej5.
Szybkość przemian i ciągłe zaspakajanie bez osiągania pełnej
satysfakcji stwarza rzeczywistość chwili, która domaga się coraz to
nowych poszukiwań. Stąd względność i przemijalność wartości, a
właściwie ich brak. W kulturze ponowoczesności zanika potrzeba
stałych kontaktów i trwałych związków. W byciu szczęśliwym za
wszelką cenę nie ma miejsca na miłość. Sprowadzona jest do natychmiastowej przyjemności, bez zobowiązań i zaangażowania emocjonalnego. Młodzież nie chce i nie umie czekać, bo to wymaga wyrzeczeń, a w kulturze konsumpcji wartością staje się posiadanie i
coraz to nowe pragnienia. Człowiek ma polegać tylko na własnej
zdolności zaspokajania potrzeb. Tu i teraz. Dlatego też nie ma miejsca ani czasu na pytanie o sens życia. Wydaje się, że czas idei minął
na rzecz małych, codziennych drobiazgów.
Coraz rzadziej pojawia się też pytanie o Boga, oraz o to, czego
tak naprawdę oczekuje On od człowieka. Natomiast częściej pojawia
się strach i niepewność. W tej perspektywie jawi się rzeczywisty
sens błogosławieństwa, które mówi o ubogich w duchu. To wartość,
którą trafnie określił Georges Bernanos: „Jedno tylko ma znaczenie:
abyśmy odważni czy tchórzliwi, znajdowali się zawsze tam, gdzie
Bóg chce nas mieć, zdając się na Niego, co do reszty. Tak, nie ma
innego lekarstwa na trwogę, jak rzucić się na oślep w wolę Bożą, tak
jak jeleń ścigany przez psy rzuca się na wodę zimną i czarną”6.

5
6

Por., tamże.
G. Bernanos, Dialogi karmelitanek, Warszawa 1985, s. 64.
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Cierpienie…
Współczesność zdominowały massmedia. Telewizyjne programy zapełnione tanią rozrywką, bezideowymi filmami, tasiemcowatą rzeczywistością fikcji absurdem fabuły gier komputerowych,
plastikową bez wyrazu muzyką - stają się substytutem prawdziwej
codzienności. Kultura postnowoczesności nie znajduje uznania dla
wartości łez, bólu, cierpienia. Hedonistyczny egoizm ubierany w
szaty humanizmu czy pseudohumanitaryzmu kreuje nowe wartości
współczesnej cywilizacji jak eutanazja, aborcja, homoseksualizm,
nietrwałość małżeństwa, singlizm, kult ciała, doświadczenia na embrionach… Człowiek ucieka od cierpienia. W tej antypedagogii marzeń rzeczywistość staje się absurdalną iluzją kończącą się zwykle w
sytuacji zetknięcia z rzeczywistością bólu. Narastająca liczba załamań nerwowych prowadzących nierzadko do aktów samobójczych
jest owocem przymusu życia bez cierpienia.
Ucieczka przed współcierpieniem stworzyła pojęcie „eutanazji”, ukrytej formy zabójstwa czy samobójstwa. Dzisiaj młodego
człowieka często najbliżsi „chronią” przed widokiem umierającego.
Wewnętrzna zgoda na eutanazję bywa często ucieczką przed odpowiedzialnością za trud bycia z chorym, za obecność przy odchodzeniu z tego świata. Dla „dobra” ewentualnie chorego dziecka, lepie
aby się nie narodziło. Tworzy się katalog „humanitarnych” wartości
na szczycie których stoi niewrażliwość i ekscytujący styl życia.
Jak zatem ukazać współczesnemu człowiekowi wartość i sens
cierpienia? Ewangeliczne „błogosławieni, którzy się smucą...” nabiera sensu tylko w perspektywie Chrystusowego krzyża i smutku Jego
Matki oraz w postawie cierpiących świadków wiary. Wartość cierpienia ukazują współczesne postacie: „W doświadczeniu zabójstwa
ks. Jerzego Popiełuszki czy w umieraniu Jana Pawła II okazało się
przecież, w jaki sposób tortury bądź skrajna słabość fizyczna stały
się nieprawdopodobną mocą dla innych i posiewem dobra”7.
Drogą cierpienia kroczy nie tylko poszczególny chrześcijanin,
ale cały Kościół. Dlatego też zadaniem pedagogii katolickiej jest
także wychowanie poprzez obecność i doświadczenie cierpienia jako
drogi ku wzrastaniu. Wychowanie bez wrażliwości na łzy drugiego
7

J. Smolka, O cierpieniu i jego roli w życiu chrześcijanina, Rozmowa z ks.
prof. J. Makselonem, „Niedziela” 11/2009, ss. 14-15.
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człowieka traci swój sens i stawia człowieka w sytuacji beznadziei.
Dlatego, jak uczy Jan Paweł II, „Odkupienie dokonało się przez
Krzyż Chrystusa: przez Jego cierpienie. (…) W Chrystusie każdy
człowiek staje się „drogą Kościoła”. Można zaś powiedzieć, że w
sposób szczególny człowiek staje się drogą Kościoła wówczas, gdy
w jego życie wchodzi cierpienie. Dzieje się to, jak wiadomo, w różnych momentach życia, urzeczywistnia się na różny sposób, przybiera rozmaite rozmiary, jednakże w takiej lub innej postaci cierpienie
zdaje się być - jest - prawie nieodłączne od ziemskiego bytowania
człowieka”8. Dalej papież pisze: „Skoro więc człowiek idzie poprzez
swoje ziemskie życie w taki lub inny sposób drogą cierpienia, zatem
Kościół w każdym czasie, (…) winien się spotykać z człowiekiem na
tej właśnie drodze. Kościół, który wyrasta z tajemnicy Odkupienia w
Krzyżu Chrystusa, winien w szczególny sposób szukać spotkania z
człowiekiem na drodze jego cierpienia. W spotkaniu takim człowiek
staje się „drogą Kościoła” - a jest to jedna z najważniejszych dróg9.
Pokora…
Jedną z bardzo istotnych wartości w wychowaniu chrześcijańskim, o której mówi Jezus w swym błogosławieństwie, jest cnota
pokory - zapomniana i poniżana w dobie kultu władzy, zarozumiałości, pychy - życia tak jakby Boga nie było. Najbardziej obdarowany
przez Boga Anioł Lucyfer wypowiedział Mu posłuszeństwo: Nie
będę służył. Chciał być Bogiem. Odrzucił Bożą Miłość i błogosławieństwo. Pycha i żądza władzy doprowadziła do tego, że stał się
wrogiem Boga i ludzi.
Pokora jako postawa życiowa nie znajduje entuzjastów. Wręcz
przeciwnie, jest uważana za postawę raczej wstydliwą, staroświecką,
będącą niemodną. Często utożsamiana jest z brakiem życiowej zaradności. Niekiedy błędnie traktowana jest jako ślepe posłuszeństwo
wobec przełożonych czy rodziców. Określa się ją jako brak własnego
zdania, zgodą na wszystko, czy samoponiżanie.
We współczesnej popkulturze dominuje mentalność człowieka
sukcesu, spełnienia, często dążenia „po trupach” do wyznaczonego
celu. Zanika poczucie apostolstwa, świadomość tego, że życie jest
8
9

Jan Paweł II, Salvici Dolores, Nr 3, Kraków 2000.
Tamże.
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powołaniem do wypełnienia konkretnej misji, którą Bóg wyznacza
każdemu, by sam wraz z tymi, do których zostaje posłany mógł osiągnąć zbawienie. W postmodernistycznym świecie wysoka samoocena i szacunek dla ego jest wyrazem dumy a zarazem pogardy dla
cichości i uległości wobec dobra. Dlatego też formując na fundamencie ewangelicznych błogosławieństw, pokora jest wartością,
która najpełniej pozwala na wypełnienie fundamentalnych założeń
katolickiego wychowania:
Pycha mówi, że wartość tkwi w samym człowieku – pokora
pozwala zrozumieć, że człowiek posiada wartość, gdyż stworzony
został na obraz i Boże podobieństwo (por. Rdz 1, 27). Pycha utrzymuje, że człowiek za wszelką cenę powinien dążyć do samorealizacji
- pokora wskazuje na Chrystusa jako ideał. Pycha tworzy własny,
niezależny system wartości duchowych, - pokora do odnajdywania i
życia według Bożych przykazań. Pycha wychwala człowieka i jego
geniusz, - pokora zachwyca się Bogiem. Pycha źródła dobra dostrzega w człowieku, - pokora w Bogu10.
Wzrastanie w duchu pokory prowadzi do racjonalnych postaw
życiowych nie tylko wobec wartości duchowych, ale i dóbr doczesnych. Cisi nie znajdują przyjemności w posiadaniu rzeczy, ale i nie
popadają w rozpacz, gdy ich nie mają (por. Flp 4, 12). Dlatego też
pedagogia błogosławieństw wyzwala człowieka od wstydu z powodu
biedy, ale także uczy troski o teraźniejszość. Pozwala na właściwą
percepcję bogactwa w perspektywie Bożego błogosławieństwa, ale
także powinności wobec innych, biedniejszych. Wychowanie w duchu pokory każe postrzegać własne osiągnięcia, sukcesy i pomyślność nie jako własną zasługę, ale Boży dar. Cisi nie sobie zawdzięczają wszystko, to pycha chełpi się mówiąc „na wszystko sam zapracowałem”. Postnowoczesność pokazuje wychowankowi jego osiągnięcia jako produkt wartości, którą stanowi on sam. Źródło siły
widzi w możliwościach jednostki czy zespołu (społeczeństwa). On
sam dla siebie jest źródłem własnej siły. Nie ma miejsca na porażki,
skromność czy uległość wobec Stwórcy. Pycha czyni człowieka
stwórcą, gdy pokora i cichość każe zwracać się ku Bogu. Pokora w
końcu jest wrażliwa na własną słabość, grzech. Pycha jest idealna,
10

Por. D.A. Dewitt, Pokora korzeniem dobra,
http://www.dorabianie.republika.pl/pdf/Pokora (26.06.2012).
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nie ma wyrzutów sumienia. Każe wychowywać bezstresowo i myśleć pozytywnie. W takiej postawie nie ma miejsca na grzech, a więc
na żal i skruchę i na przebaczenie. Prowadzi do niebezpiecznego
położenia, które Chrystus określa jako grzech przeciwko Duchowi
Świętemu. Dlatego tak istotną wartością w wychowaniu jest kształtowanie w duchu pokory. Ono ma fundamentalne znaczenie w formowaniu całej osoby zarówno w kontekście fizycznym jak i duchowym, doczesnym i wiecznym.
Czystość…
W rozerotyzowanym społeczeństwie brania sfera seksualna
odarta jest z intymności i prywatności. Seks staje się dosłowny i
konkretny, prezentowany i opisywany do najmniejszego szczegółu.
W dziedzinie wychowania zwłaszcza obecnych tendencjach oświatowych owa dosłowność przybiera już nie tylko formę demoralizacji,
ale i bluźnierstwa. Zamach na dziecięcą czystość jest zamierzonym
planem rozprzestrzeniającej się antykultury posiadania i cywilizacji
śmierci11.
Seks potocznie kojarzy się z pewnym rodzajem przyjemności,
ale bez głębszego zaangażowania się w miłości, a co za tym idzie
bez odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wychowanie katolickie większy nacisk kładzie na miłość niż seksualność, gdyż samo
spotkanie seksualne jest jedynie formą wyrażenia miłości. Słowo
seks mimo swej łacińskiej etymologii (sexus-płeć), ogranicza wizję
człowieka i jest wytworem postmodernistycznym. Sam akt seksualny
nie pozwala na pełne doświadczenie drugiego człowieka, jego miłości i piękna. Daje tylko chwilową rozkosz (i to nie zawsze obojgu),
redukując do przedmiotu użycia ten niezwykły dar.
Rozwiązłość ukazywana jako wymiar ludzkiej wolności uderza
przede wszystkim w pierwotny zamysł Stwórcy względem kobiety i
mężczyzny. Stwarzając ich na swój obraz powierzył im misję:
„Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). Urzeczywistniając ten plan, mężczyzna i niewiasta łączą się w darze miłości by służyć życiu. I tylko
w takim wymiarze należy patrzeć na dziedzinę edukacji związaną z
11

Zagrożenia związane z „cywilizacją śmierci” papież Jan Paweł II wymienił przede wszystkim w encyklikach Veritatis Splendor i Evangelium Vitae.
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tzw. edukacją seksualną czy płciową. Tylko wychowanie do wzajemnego ofiarowania się, szacunku i dawania może we właściwy
sposób wprowadzić młodego człowieka w tę wielką tajemnicę, jaką
jest ludzka płodność.
Mężczyzna i kobieta w swym człowieczeństwie są sobie równi, nawzajem potrzebni i obdarowani jednakową godnością osoby
ludzkiej. Księga Rodzaju przedstawia pierwszego człowieka najpierw jako samotnego władcę całego stworzonego świata: „Nie znalazła się pomoc odpowiednia dla człowieka” (Rdz 2,20)12, a następnie
opisuje pierwsze ich spotkanie, jako dwojga partnerów danych sobie
nawzajem przez Boga. Do tego źródła odwołuje się Chrystus, stwierdzając, że wolą Boga było ustanowienie związku dwojga ludzi jako
małżeństwa monogamicznego i nierozerwalnego (por. Mt 19, 4-8). Na
straży takiego związku Bóg postawił przykazanie nie cudzołóż.
Wychowanie do czystych relacji międzyludzkich w małżeństwie to panowanie nad swoimi uczuciami i zachciankami. Młody
człowiek powinien umieć docenić w życiu codziennym zasady przyzwoitości, a sprawy płci nie były przedmiotem dowcipów, albo, co
gorsza, materialnych zysków. „(…) wolą Bożą jest wasze uświęcenie
(…), aby każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we
czci” (Tes 4, 3-4). Czystość serca dotyczy nie tylko określonych
czynów, ale domaga się od człowieka wewnętrznej postawy: „Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż. A Ja wam powiadam: Każdy,
kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z
nią cudzołóstwa” (Mt 5, 27-28). Zatem wychowanie w czystości
serca wymaga takiego poszanowania godności drugiego człowieka,
by nie traktować go jako przedmiotu swoich egoistycznych pragnień.
To wychowanie do miłości, która za podstawę przyjmuje pragnienie
dobra dla drugiej osoby i odpowiedzialność za siebie nawzajem oraz
odpowiedzialność za posiadaną zdolność do poczęcia nowego życia.
Ewangeliczna czystość nie jest ostatecznie ludzkim dziełem.
rola człowieka ogranicza się w tym przypadku do przygotowania
miejsca i ofiarowania Bogu na Jego użytek tego, co dał każdemu z
osobna do dyspozycji. Sami z siebie nie potrafimy doprowadzić swo12

Jan Paweł II zwraca uwagę, że mowa jest tu o człowieku, nie tylko o
mężczyźnie, por. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, Cittá del Vaticano,
1980, s. 27 n.
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jego życia do pełni. Formujemy tylko z własnego życia otwarte naczynie, które dopiero sam Bóg musi napełnić własną pełnią. Dlatego
nie może być jednego modelu czystego serca, a ludzie czystego serca
są barwni, niesztampowi, zaskakujący. Każdy z nich ma - nie wyłączając tych najsłabszych, pogubionych, strachliwych - możliwość
przemiany swego serca na takie, że stanie się ono źródłem jednoczącym w sobie wszystkie władze egzystencji, harmonizującym wolę i
rozum, ciało i duszę13.
W kontekście wychowania ku wartościom ewangelicznym, Jan
Paweł II wyraźnie wskazuje na sferę czystości, jako tę, która jest
jednym z głównych filarów zadań zarówno wychowawców jak i
wychowanków, całej katolickiej wizji wychowania: „(...) Orędzie o
czystości serca dziś staje się bardzo aktualne. Cywilizacja śmierci
chce zniszczyć czystość serca. Jedną z metod tego działania jest celowe podważanie wartości tej postawy człowieka, którą określamy
cnotą czystości. Jest to zjawisko szczególnie groźne, gdy celem ataku stają się wrażliwe sumienia dzieci i młodzieży.
Cywilizacja, która w ten sposób rani lub nawet zabija prawidłową relację człowieka do człowieka, jest cywilizacją śmierci, bo
człowiek nie może żyć bez prawdziwej miłości. (...) Głoście światu
dobrą nowinę o czystości serca i przekazujcie mu swoim przykładem
życia orędzie cywilizacji miłości. Wiem, jak bardzo jesteście wrażliwi na prawdę i piękno. Dziś cywilizacja śmierci proponuje wam
między innymi tak zwaną «wolną miłość». Dochodzi w tym wypaczeniu miłości do profanacji jednej z najbardziej drogich i świętych
wartości, bo rozwiązłość nie jest ani miłością, ani wolnością. (...) Nie
lękajcie się żyć wbrew obiegowym opiniom i sprzecznym z Bożym
prawem propozycjom. Odwaga wiary wiele kosztuje, ale wy nie
możecie przegrać miłości! Nie dajcie się zniewolić! Nie dajcie się
uwieść ułudom szczęścia, za które musielibyście zapłacić zbyt wielką cenę, cenę nieuleczalnych często zranień lub nawet złamanego
życia!”14. Jakże to ważne i aktualne słowa na dziś i jutro. Posiadają
swoistą wymowę i znaczenie dla każdego człowieka, niezależnie do
wieku i pozycji społecznej.

13
14

Por. J. Sochoń, Błogosławieni czystego serca, „Idziemy”, 07 sierpnia 2010.
Jan Paweł II, Homilia Sandomierz, 12.06.1999, godz. 11.30 (nagr. wł. aut.)
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Wolność…
Mimo, iż zagadnienie ludzkiej wolności w aspekcie wychowania do wolności zaznacza się dosyć późno w myśli pedagogicznej, to
stanowi niejako podstawę współczesnej myśli pedagogicznej. To
właśnie o granice i przestrzeń wolności człowieka rozbija się cały
dyskurs o miejsce i rolę wartości w procesie wzrastania. Problematykę wychowania do wolności Jan Jakub Rousseau w XVIII wieku
określił jako „wolność do spontanicznego rozwoju”, co zaskutkowało wieloma przekształceniami, aż do krańcowo różnych ujęć w systemach wychowania liberalnego, od pragmatyzmu Dewey’a zaczynając, poprzez szkołę pracy Kerschensteinera na współczesnej antypedagogice i koncepcjach człowieka wyzwolonego kończąc15 .
Przed nadużyciem wolności przestrzegał niejednokrotnie Jan
Paweł II, mówiąc m. in.: „Myśmy kiedyś w przeszłości, my Polacy,
nasi praojcowie zawinili, zawinili wobec wolności! Nazywaliśmy to
złotą wolnością, a okazała się zmurszałą”16. Społeczny wymiar wolności jest uwarunkowany wolnością każdego człowieka, jego formacją do bycia wolnym. Formacja ta musi być oparta ta wartościach
ewangelicznych, gdyż jej fundamentem jest Ten, który do wolności
odkupił każdego człowieka (por. Ga 5,1). Wolność jako wartość jest
człowiekowi zadana: „Wolności nigdy nie można posiadać. Jest bardzo niebezpiecznie ją posiadać. Wolność trzeba stale zdobywać.
Wolność jest właściwością człowieka. Bóg go stworzył wolnym.
Stworzył go wolnym, dał mu wolną wolę, bez względu na konsekwencje. Ale człowiek źle użył wolności, którą Bóg mu dał, ale Bóg
stworzył go wolnym i absolutnie nie wycofa się z tego. Zapłacił za
swój dar. Zapłacił sam za swój dar…Eucharystia nam przecież nieustannie przypomina, jak Bóg zapłacił za swój dar, dar wolności
dany człowiekowi. Ale daru nie cofnął i nie cofnie…Wolność jest
zatem darem Bożym. To się nie redukuje do jakichś ludzkich ustaleń.
Człowiek może ustalać tylko w obrębie tego, co już jest jakoś zadane
w porządku przez człowieka zastanym, w porządku stworzonym
przez Boga”17
15

Zob. J. Wilk, Pedagogika rodziny, Lublin 2002, s. 164.
Jan Paweł II. Nauczanie społeczne, t. II, Przemówienie Papieża do młodzieży. Kraków 10.06.1987, Warszawa 1988, s. 75-80.
17
Jan Paweł II, tamże, s. 75-80.
16
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W tym kontekście należy postawić pytanie o cały system wartości
w wychowaniu i samowychowaniu. Jest to droga człowieka ku wolności
absolutnej, ku wolności wiecznej. Jedynie na płaszczyźnie właściwie
pojętej wolności budować można systemy wychowania, świat wartości,
relacje zarówno w wymiarze horyzontalnym jak i wertykalnym. „Są to
ramy tej przestrzeni, w której człowiek rozwija się, wychowuje i bywa
wychowywany”18. Człowiek wolny może podejmować decyzje. Musi
być przygotowany do autonomicznych decyzji, gdyż ucieczka od nich jest
ucieczką przed własnym człowieczeństwem. Wolność, jak mówi Instrukcja o Chrześcijańskiej Wolności i Wyzwoleniu „(…) będąca wewnętrznym panowaniem nad własnymi aktami i samodeterminacją, zakłada
bezpośrednie odniesienie do porządku etycznego. Znajduje swój prawdziwy sens w wyborze dobra moralnego. Jawi się więc jako oswobodzenie się z więzów zła moralnego”19. Wybierając zło, grzesząc, człowiek
stawia siebie w opozycji do prawdy o sobie samym. „Poszukując całkowitej autonomii i samowystarczalności neguje Boga i neguje samego
siebie. Alienacja w stosunku do prawdy o istocie człowieka jako stworzenia umiłowanego przez Boga jest źródłem wszelkich innych alienacji”20.
Negacja Boga, wybór zła, jest nie tylko pogardą wobec Boga (contemptus
Dei), ale i pogardą człowieka (contemous homini). Dlatego tak ważnym
jest ukazywanie prawdy o Bogu i człowieku w świetle wartości ewangelicznych w całym procesie wychowania.
Wolność, którą ukazuje Chrystus, pozwala na nowo człowiekowi odnaleźć miłość Boga i człowieka. Wyzwala z nieuporządkowanej miłości własnej i pozwala na budowanie dojrzałej osobowości,
mimo ciągłych upadków i porażek. Wolność przyniesiona przez
Chrystusa daje moc w walce z sobą samym. Integralne wychowanie
przygotowuje człowieka do stawiania czoła życiowym problemom,
mającym swe źródło często w samym człowieku. W chrześcijańskim
wymiarze wolności stać człowieka na Pawłową konstatację: „Nie
czynię bowiem dobra, którego chcę, ale czynię to zło, którego nie
chcę” (Rz 7, 19). Świadomość własnej słabości jest podstawowym
warunkiem poszukiwania Źródła własnej wolności. Jest nim Bóg.
18

J. Wilk, dz. cyt., s. 168.
Libertatis conscientia, Instrukcja o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu, Watykan 1998, nr 27.
20
Tamże, nr 38.
19
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Człowiek prawdziwie wolny jest jedynie w Bogu. W wyborze
dobra. Liberalna wolność polega na tym, że państwo, wspólnota, osoby
trzecie nie mają człowiekowi prawa nic nakazać. Na tym polega dramat
współczesnych systemów wychowania (np. antypedagogika). Czynienie
wszystkiego na co wychowanek ma ochotę, byleby nie wchodzić w
obszar własności i wolności innych ludzi, to nic innego jak absurdalne
rób co chcesz, mające swe źródło w kantowskim pojęciu wolności własnej pięści i nosie sąsiada. Człowiek powinien czynić dobro nie ze
względu na siebie (miłość własną - augustiańska superbia)21, ale ze
względu na miłość do Boga. Jeśli w procesie wychowania przedefiniujemy pojęcie wolności, nie dziwmy się, że zadziała róbta co chceta z
całym wrzaskiem o klerykalizacji, nietolerancji, „faszyzacji’ wartości
chrześcijańskich, połamanymi krzyżami, bezczeszczonymi miejscami
kultu, szkołą bez religii, szpitalami i kostnicami zapełnianymi ofiarami
narkomanii, kolejkami młodych ludzi przed gabinetami psychiatrów i
psychologów, byle jakich lekarzy, sędziów, kapłanów, nauczycieli…
Nie miejmy pretensji do nich. Oni tylko są produktem miałkiej moralności i świata wartości względnych. Są dziećmi naszej, niewydolnej
wychowawczej miernoty.
W świadomości człowieka współczesnego można zauważyć
pewien paradoks. Z jednej strony wolność jawi mu się, jako wielka
wartość; można wręcz mówić o kulcie wolności. Równocześnie nasila się postawa związana z antropologią animalizującą człowieka,
która neguje wolność. Sedno tej animalizacji trafnie wyraża formuła:
Geny, geny, über alles. Być może kult wolności stanowi w gruncie
rzeczy maskę nałożoną na niewiarę w wolność.
Wolność to słowo-klucz do nauki i filozofii Jana Pawła II.
Zdaniem Jana Pawła II wolność człowieka trzeba rozpatrywać w
świetle relacji z Bogiem i bliźnimi. Jest to bowiem „wielki dar
Stwórcy, jako że ma służyć osobie i jej spełnieniu, które dokonuje
się przez dar z siebie i otwarcie się na drugiego człowieka”. Wolna
wola jest więc nie tylko przywilejem, który człowiek jako istota rozumna otrzymał od Boga, ale trudnym zadaniem, które chrześcijanin
ma realizować w swoim życiu. Ci, którzy w dążeniu do wolności
21

A. Wielomski, Glosa o wolności chrześcijańskiej,
http://adamwielomski.salon24.pl/64731,glosa-o-wolnosci-chrzescijanskiej
(27.06.2012).
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absolutnej pragną zerwać z wszelką tradycją i autorytetem, wypaczają jej znaczenie. W takiej sytuacji „człowiek nie przyjmuje już prawdy o dobru i złu jako jedynego i niepodważalnego punktu odniesienia
dla swoich decyzji, ale kieruje się wyłącznie swoją subiektywną i
zmienną opinią lub po prostu swym egoistycznym interesem i kaprysem”. „Wolność nie tylko towarzyszy wierze – jest jej nieodzownym
warunkiem. Więcej, to właśnie wiara pozwala każdemu jak najlepiej
wyrazić swoją wolność. Innymi słowy, wolność nie wyraża się w
dokonywaniu wyborów przeciw Bogu”.
Streszczenie
We współczesnym świecie wartości nie są głównym czynnikiem w procesach budowania tożsamości i trwania. Są względne i
nie stanowią niezbędnej konieczności zarówno w życiu społecznym
jak i indywidualnym jednostki. Ich względność pozwala na dowolną
kompozycję albo całkowite odrzucenie. Różnorodne koncepcje wychowania starają się wskazywać najlepsze ich zdaniem sposoby wychowania, i zarazem relatywizm moralny, przyjmowany przez większość z nich, uderza w tradycyjne instytucje, takie jak rodzina, szkoła
czy Kościół. Instytucje te przez tysiąclecia były bastionem, gwarancją kultywowania i przekazywania tradycyjnych wartości. Były tożsame i współzależne. Dlatego redukcja czy przedefiniowanie jednych, stało się zagrożeniem drugich.
Jak zatem wychowywać i być wychowywanym, bez jasno określonych reguł? Na pytania te Jezus daje odpowiedź w Kazaniu na Górze. Ich jasność i radykalizm są warunkiem bycia nie tylko Jego
uczniem, ale człowiekiem w ogóle. Jan Paweł II przypomina tę prawdę
współczesnemu człowiekowi wskazując na ścisły związek między Dekalogiem i Jezusowym kanonem Błogosławieństw: Błogosławieństwa
nie wzywają do wielkich, heroicznych i jednorazowych aktów. To sposób na codzienną drogę wzrastania ku świętości. To także możliwość
uzyskania odpowiedzi na pytania, które zadaje sobie człowiek w obliczu
własnej bezradności, klęski czy beznadziei. To odpowiedzi, bez których
życie w pewnych okolicznościach traci swój sens. Wartości wskazywane przez Chrystusa w ewangelicznych błogosławieństwach i całym Jego
nauczaniu są fundamentem wychowania katolickiego. Pedagogika katolicka to pedagogia Ewangelii oparta na fundamencie prawdy, dobra,
piękna, pokory, cierpliwości, zaufania, Chrystusowej wolności i per206

spektywie nadziei, którą daje chrześcijaństwo. To pedagogia miłości,
której źródłem jest sam Bóg.
Summary
The Catholic education is based on constant values. Their
source is in God. Jesus Christ in the Sermon on the Mount indicating
the values which are rejected by modern world. Blessings are the
daily way of growth path to holiness. There are the foundation of
Catholic education. Pedagogy of the Catholic is pedagogy Gospel.
The base of the Catholic education is the truth . The truth about human and the world. The man was created by God’s image, was designed to love . It is love, which implies freedom. In addition, the
man is truly free only in God. This freedom is offering liberation
from selfishness and self-esteem and allows you to build a mature
personality. Also, it frees the false concept of freedom, which allows
people to do all what they want. This article refers to the values of
the Gospel, as the basic of the Catholic education.
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Dr Roman Król
Przemyśl

PERSPEKTYWA KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI
AKADEMICKICH
Wstęp
Rozumienie tego, co dzieje się z wiedzą i znaczeniami nadawanymi przez człowieka otaczającej go rzeczywistości, zależy od
przyjętych założeń psychologicznych opisujących psychofizyczne
struktury poznawczo-rozwojowe danej osoby. Kluczowe pojęcie
tematu, jakim jest konstruktywizm; w obszarze pedagogiki posiada
swoje odniesienia, jako „konstruktywizm edukacyjny, kierunek myślenia o edukacji traktujący rzeczywistość, jako wytwór ludzkiego
poznania - działania, a uczenie się, jako dynamiczny proces tworzenia własnych światów; wiedza nabywana w efekcie uczenia się nie
jest dlań celem samym w sobie, lecz ma służyć osiąganiu jakichś
celów; na miejsce tradycyjnego „podawania wiedzy” przez nauczyciela (…). Wprowadza inspirację i animację, jako procesy polegające
na składaniu uczniom ofert edukacyjnych; główne postulaty konstruktywizmu edukacyjnego to: tolerancja w stosunku do innych
osób, jako podstawa do zrozumienia ograniczeń własnego działania
oraz odpowiedzialności za siebie samego i za innych”1 Obiecującym
nurtem naukowym, do którego odwołują się obecnie pedagodzy, jest
konstruktywizm pedagogiczny.
Zasadniczą tezą w tym oto artykule, uczyniono pogląd Cz.
Kupisiewicza wedle, którego „konstruktywizm pedagogiczny, to
koncepcja filozoficzno-edukacyjna, zgodnie, z którą rzeczywistość
jest produktem ludzkiego poznania, a uczenie się stanowi proces
tworzenia własnych subiektywnych światów; zdobywana dzięki
uczeniu się wiedza ma charakter funkcjonalny, w związku, z czym
służy realizacji projektowanych przez uczniów celów i zadań, a nauczyciel ma jedynie tworzyć warunki sprzyjające tym poczynaniom.
W tej sytuacji „dydaktyka podawania uczniom wiedzy” traci rację
bytu na rzecz „dydaktyki inspirowania i animacji uczniów w procesie nauczania i uczenia się. Główne hasła konstruktywizmu pedago1

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. IV, Warszawa 2004, s. 189.
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gicznego to: tolerancja wobec innych oraz odpowiedzialność za siebie i swoje postępowanie”2. Jako teoria wiedzy konstruktywizm pedagogiczny składa się z wielu nurtów mających swoje źródła w różnych koncepcjach filozoficznych. Najmniej emocji wśród zwolenników konstruktywizmu pedagogicznego, wywołują założenia pedagogiczne dotyczące praktyki kształcenia. Jednym z najważniejszych
twierdzeń, z jakimi polemizują konstruktywiści, jest przekonanie, iż
wiedza jest czymś, co mogą przekazać bezpośrednio książki lub nauczyciele. W takim ujęciu wiedza jest czymś obiektywnym, istnieje
na zewnątrz, poza człowiekiem, a jej poznanie polega na lustrzanym
odwzorowaniu w umyśle człowieka określonych faktów, zasad i
teorii. W myśl konstruktywizmu pedagogicznego wiedza jest tworzona przez człowieka i to on nie tylko rejestruje informacje, lecz
buduje z nich określone konstrukty myślowe w swoim systemie poznawczym. Właściwości stylu poznawczego nauczyciela akademickiego znajdują swoje praktyczne przełożenie na problematykę jego
teorii indywidualnych. Sam fakt zajmowania się tymi teoriami
uświadamia nauczycielowi akademickiemu istotną właściwość jego
pracy - trudność w określeniu tego, co w sensie praktycznym wyznacza jego działalność dydaktyczno - naukową, jaka znana praktyczna
teoria służy mu w realizacji procesu dydaktyczno wychowawczego.
Pogląd ten opiera się, zatem na założeniu, że ludzie aktywnie budują
czy konstruują swoją wiedzę poprzez interakcję z otoczeniem.
Konstruktywizm pedagogiczny, jako nurt naukowy inspirujący
wiedzę osobistą nauczycieli akademickich. Rozpatrywanie kategorii,
jaką jest wiedza osobista nauczycieli akademickich, ściśle łączy się
właśnie z nurtem naukowym zwanym konstruktywizmem. „Istotą
tego nurtu jest teza Piageta o zapośredniczonym sposobie ludzkiego
poznania. To zapośredniczenie dokonuje się za sprawą operacji logicznych, które w poznaniu odgrywają istotną rolę. a sytuują się
między zewnętrzną rzeczywistością, jako „przedmiotem” poznania a
subiektywnym doświadczeniem człowieka. Ta cecha ludzkiego poznania sprawia, że przyswajana wiedza nie jest obiektywnym obrazem świata, ale indywidualnym konstruktem. Dokonywane w umyśle operacje logiczne służą nadawaniu znaczenia indywidualnemu
2

Cz. Kupisiewicz, M. Kupisiewicz, Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2009, s. 84.
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doświadczeniu. Konstruktywizm zajmuje się, więc tym, w jaki sposób człowiek, opierając się na swym doświadczeniu, nadaje znaczenia, sensy spostrzeganej rzeczywistości. Należy jednak pamiętać, że
nadając znaczenia, jednostka jest obarczona nie tylko własnym systemem pojęciowym, lecz także kontekstem kulturowo-społecznym.
Jednostka, postrzegając świat, nie tylko rejestruje informacje, lecz
tworzy wiedzę z przyswojonych już i napływających informacji.
Konstruktywizm neguje zatem tezę, że świat jest taki, a nie inny, że
jest jeden jego obraz i jedna jego interpretacja. Przyjmując istnienie
realnego świata, uznaje, że ten świat jest indywidualnie odbierany i
definiowany. Wiedza o świecie za każdym razem jest konstrukcją
ludzką. Nie może być dana człowiekowi w jednej wersji”3. Konstruktywizm jest teorią poznawania i budowania osobistej wiedzy
człowieka4, co sprawia, że konstruktywizm stanowi obiecującą perspektywę dla edukacji nauczycieli akademickich. Ukształtował się na
gruncie krytyki założeń modernizmu i jest istotną propozycją zmian
rzeczywistości edukacyjnej zarówno na płaszczyźnie teorii, jak i
praktyki. Respektowanie postulatów konstruktywistów sprzyja odchodzeniu od mającego behawiorystyczny rodowód transmisyjnego
modelu wiedzy na rzecz modelu interakcyjnego, opartego na aktywności badawczej danej osoby. W modelu tym większego znaczenia
nabiera wiedza człowieka zdobyta poza instytucjami edukacyjnymi,
docenia się jego osobisty punkt widzenia w różnych kwestiach.
Można mówić niejako o wiedzy „wewnętrznej”, będącej wytworem
ludzkiej wewnętrznej reprezentacji świata.
Konstruktywizm wprowadza do sal szkolnych i uczelnianych
autentyczne poznanie, wątpienie, dążenie do odkryć, a w konsekwencji do autonomii poznawczej. Między innymi, dlatego jest podstawą myślową w reformowaniu edukacji nauczycieli w wielu krajach zachodnich5. Zagadnienie to wciąż jawi się jako zagadnienie
żywe, aktualne i godne uwagi.

3

H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, s.112.
S. Dylak, Kopnstruktywizm jako obiecująca perspektywa w kształceniu
nauczycieli. [w:] H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak (red.) Współczesność, a kształcenie nauczycieli, Warszawa W SP ZNP 2000, s. 78.
5
Tamże, s.70-76.
4
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Zakończenie
Przyjęto pogląd wedle którego „O ograniczeniach ludzkiego
poznania, o subiektywizmie poznania, trudnościach w osiągnięciu
ostatecznej prawdy oraz o zmienności właśnie traktuje zbiór koncepcji i twierdzeń określanych jedną nazwą: konstruktywizm” 6. Konstruktywistyczna perspektywa patrzenia na edukację podkreśla
przede wszystkim to, że każda osoba ucząca się buduje (konstruuje)
jej własną rzeczywistość. Nauczyciel akademicki nie jest zdeterminowaną zewnętrznie osobą, lecz aktywnym badaczem i twórcą niekiedy unikatowych wersji siebie i świata.
Potrzeba jednak uznać, że „Wiedza osobista jest faktem społecznym. Stanowi ona uboczny „produkt” funkcjonowania człowieka
w środowisku społecznym. Jej uświadomienie ma konkretne przyczyny. Sądzę, że jedną z nich jest niewystarczalność teorii naukowej,
jako pragmatycznej podstawy działań. Okazuje się, że nie można
dyskutować o funkcjach teorii osobistej w oderwaniu od funkcji
teorii akademickiej. Pragmatyczny niedostatek tej ostatniej wyznacza
funkcje pierwszej. Teorie osobiste pełnią te funkcje, których teorie
akademickie, jako naukowe, pełnić nie mogą, bo mają zbyt ogólny
charakter, Teorie osobiste są teoriami poszczególnych przypadków,
zachodzących w konkretnych sytuacjach edukacyjnych. Nauka takich norm nie może formułować, bo byłaby zestawem recept, a nie
strukturą niesprzecznych i spójnych praw, prawidłowości. Nauczyciel rozwiązuje i problemy powtarzalne, i problemy rzadko spotykane. Zwłaszcza te ostatnie przysparzają trudności, gdyż mimo doświadczenia zawodowego nauczyciel jest wobec nich nowicjuszem.
(…) Rozróżnienie teorii osobistej od teorii naukowej uświadamia, że
obydwie te teorie mimo swej opozycyjności wywierają wpływ na
nauczycieli. Brak jest badań wyjaśniających, w jakich warunkach
teoria osobista zaprzecza teorii naukowej i odwrotnie, a w jakich
warunkach obie teorie są komplementarne. Można jedynie domniemywać, że im te teorie bardziej są różne, tym bardziej są opozycyjne,
natomiast im bardziej są podobne, tym większe prawdopodobieństwo
ich kornplementarności, a przynamniej tolerancji.
Teorie osobiste nauczycieli mogą odgrywać ważną funkcję w
programowaniu ich wstępnego kształcenia. Każdy adept do zawodu
6

Tamże, s.70.
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nauczycielskiego, przekraczając mury uczelni pedagogicznej czy
zdobywając kwalifikacje zawodowe, jako uzupełnienie kształcenia
kierunkowego, dysponuje niemałą wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi. (…) Sam fakt uświadomienia, że obok teorii akademickiej dysponujemy teorią osobistą, jest czynnikiem rozwoju zawodowego nauczycieli. Tworzywem teorii osobistej jest doświadczenie
jednostki. Namysł nad tym doświadczeniem to sposób dania własnej
praktyki, a zarazem doskonalenie refleksji, jako drogi poznawanego
warsztatu pracy”7. Teoria osobista jest znacznie bliżej praktyki, gdyż
stanowi refleksję nad działaniem, a tym samym nad jego poznaniem.
Nie tyle służy wyjaśnianiu, (co jest nadrzędna funkcją teorii naukowej), lecz jest podstawą poznawczego namysłu.
Summary
Academic training perspective
The basic thesis of this article here, made the view Kupisiewicza according to which "educational constructivism, the concept of
philosophical and educational, according to which reality is the
product of human cognition and learning is the process of creating
your own subjective worlds; acquired through learning, knowledge
has a functional nature, in connection with which it pursues designed
by the students' goals and objectives, and the teacher has only to
create conditions favorable to this undertaking. In this situation,
"teaching students the knowledge of administration" has lost the
raison d'être for the benefit of "teaching to inspire and animation
students in the process of teaching and learning. The main password
is constructivist teaching tolerance for others and responsibility for
themselves and their actions. As a pedagogical constructivism theory
of knowledge consists of many streams having their sources in different philosophical concepts.
The least excitement among supporters of the constructivist
teaching, pedagogical assumptions cause the practice of education.
One of the most important theorems, with which Rebuttal constructivists is the belief that knowledge is something which can communicate directly to books or teachers. In this approach, knowledge is
something objective exists outside, apart from man, and learning it is
7

Zob. H. Kwiatkowska, Pedeutologia, Warszawa 2008, passim.
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to finish mapping the human mind certain facts, principles and theories. According to the constructivist pedagogical knowledge is
created by man, and he not only captures the information, but it
builds a set of these mental constructs in their cognitive system.
Properties of academic teacher cognitive style are its practical bearing on his theory of individual issues.
Literatura
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KSIĄDZ JÓZEF TISCHNER
ŻYCIE I ZAŁOŻENIA PEDAGOGICZNE
Wstęp
Okazały wkład we współczesne nauki filozoficznopedagogiczne wniósł ksiądz Józef Tischner. Zaakcentował tym samym znaczenie pedagogii agatologicznej, pedagogiki dialogu, pedagogiki chrześcijańskiej. Prezentowany przez wspomnianego uczonego dorobek, poparty był filozoficzno-teologicznymi odniesieniami
do człowieka, życia oraz wychowania.
Rys historyczny życia księdza Józefa Tischnera
Niniejsze rozważania warto rozpocząć od chronologicznego
zaprezentowania wybranych fragmentów z życia księdza Józefa Tischnera. Otóż, Józef Stanisław Tischner urodził się 12 marca 1931
roku w Starym Sączu, jako syn Józefa i Weroniki z Chowańców. W
1936 roku przyszedł na świat jego brat, Marcin. W 1940 roku Józef
Tischner przyjął Pierwszą Komunię Świętą oraz został bierzmowany.
Niemniej w 1946 roku narodził się trzeci syn Tischnerów, Kazimierz. W roku 1949 zdał maturę i został przyjęty na prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim1. Mimo trudnych czasów, w których przyszło mu żyć, starał się wychodzić na przeciw trudnościom, podejmować decyzje, poszukiwać swojej drogi życia. Dlatego w 1950
roku wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego i zaczął
studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Prefektem seminarium był ksiądz Jan Pietraszko, późniejszy biskup.
Natomiast 26 czerwca 1955 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk
biskupa Franciszka Jopa. Po wakacjach rozpoczął studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Zadebiutował tym samym w druku – naukową recenzją w
czasopiśmie „Collectanea Theologica”2. W 1956 roku uczestniczył w
wydarzeniach Października ’56, za sprawą udziału w manifestacjach,
1

Por. W. Bonowicz, Kalendarium, w: J. Tischner, A. Karoń-Ostrowska,
Spotkanie, Kraków 2008, s. 155-156.
2
Ibidem, s. 156.
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wykładach, publicznych dyskusjach. Natomiast w 1959 roku na podstawie rozprawy dotyczącej filozofii poznania kard. Merciera zdał
egzamin magisterski. W 1963 roku miała miejsce obrona jego pracy
doktorskiej na temat koncepcji „ja” transcendentalnego w filozofii
Husserla. We wspomnianym roku w Wielkim Poście Tischner głosił
swoje pierwsze rekolekcje dla studentów w kościele św. Anny oraz
rozpoczął wykłady w krakowskim seminarium. Rok 1965 to czas, w
którym ksiądz Tischner przeprowadził się do domu księży profesorów oraz zadebiutował w „Tygodniku Powszechnym” krótką recenzją z miesięcznika „Znak”. Natomiast w roku 1966 zadebiutował w
miesięczniku „Znak” artykułem „Filozofia czeka na wcielenie” i
głosem w dyskusji o duszpasterstwie akademickim. W tym samym
roku publikował też w „Znaku” wraz ze Stanisławem Grykielem
„Szkic o religijności wsi współczesnej”3. Prężna działalność naukowa, niemniej publicystyczna ukazywała głębię treści tekstów księdza
Tischnera. Wspomniany aspekt można było zauważyć również w
1968 roku, kiedy w grudniowym numerze „Znaku” ukazał się pierwszy odcinek „Listów gazdów” – felietonów pisanych gwarą wspólnie
ze Stanisławem Grykielem4. Zamiłowanie księdza Tischnera wobec
gór było ogromne. W kwestii Podhala mówił, że „dom jest niewątpliwie tutaj. W końcu przestrzeń tworzą ludzie, materia jest tu wtórna. Przestrzeń podhalańska jest tworzona przez górali. Chociaż właśnie nie bardzo wiadomo, kto kogo tworzy – czy góry górali, czy
górale góry. Ta twórczość jest wzajemna. W każdym razie przesycenie gór poezją jest sprawą górali. Góry bez tej poezji byłyby nieme” 5.
Wydaje się, że wspomniana głębia gór, poezji była dla księdza Tischnera związana z pojęciem wolności, której wiele miejsca poświęcił w swoich filozoficznych rozważaniach.
Rok 1969 obfitował w ukazanie się dwóch artykułów: „Chochoł sarmackiej melancholii” i „Schyłek…”. Natomiast w 1970 roku
w ramach wprowadzenia soborowej reformy liturgicznej ksiądz Tischner zaczął w kościele św. Marka odprawiać coniedzielne msze dla
przedszkolaków”6. Podczas jednego z kazań do przedszkolaków
3
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mówił: „Przyjaciel to prawdziwy skarb. Dzisiaj Pan Jezus mówił w
Ewangelii: miał pewien pan talenty. Jeden ma talent do rysunków,
drugi ma talent do psucia samochodów, trzeci ma talent do pięknego
gadania. Ale najważniejszy talent to jest dobry przyjaciel. To jest
prawdziwy skarb: mieć przyjaciela. I nie stracić przyjaciela” 7. Warto
zwrócić uwagę na dostosowanie interpretacji tekstu do poziomu wieku dzieci.
W 1972 roku ksiądz Tischner uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy „Fenomenologia świadomości
egotycznej”. Natomiast w 1973 roku został powołany na stanowisko
docenta Papieskiego Wydziału Teologicznego. Kardynał Karol Wojtyła mianował go diecezjalnym duszpasterzem pracowników nauki, a
także powierzył mu stworzenie Studium Myśli Współczesnej (Studium Dialogu). W 1975 roku ukazała się pierwsza książka Tischnera,
zatytułowana „Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych
1966-1975”. Niemniej w 1977 roku na łamach miesięcznika „W
drodze” opublikował cykl krótkich szkiców pod tytułem „Etyka wartości i nadziei”, (który później ukazał się w zbiorowej książce „Wobec wartości”)8. Warto podkreślić, że w latach 1978 – 1984 uczestniczył w licznych konferencjach naukowych, seminariach, spotkaniach. Otrzymał godność prałata oraz opublikował w „Tygodniku
Powszechnym” cykl szkiców zatytułowany „Etyka solidarności”. W
omawianych latach ukazała się również książka stanowiąca podsumowanie filozoficznej publicystyki Tischnera, zatytułowana „Myślenie według wartości”9. Mimo upływu lat ksiądz Tischner nadal
płodnie rozwijał swoje przesłania, a także nauczał między innymi w
kierunku wierności wartościom. W latach 1985 – 1993 głosił rekolekcje i oddawał się działalności naukowo – publicystycznej, występował w telewizji z komentarzami, został laureatem nagród. Ukazały
się jego książki, takie jak: „Polska jest Ojczyzną. W kręgu filozofii
pracy”, „Filozofia dramatu. Wprowadzenie”, „Polski młyn”, „Etyka
solidarności oraz Homo sovieticus”, „Nieszczęsny dar wolności”,

7

J. Tischner, oprac. W. Bonowicz, Rozmowy z dziećmi. Kazania niecodzienne, Kraków 2010, s. 58-59.
8
Por. W. Bonowicz, Kalendarium, op. cit., s. 159.
9
Ibidem, s. 160-161.
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„Spowiedź rewolucjonisty”, „Miłość niemiłowana”10. Tym niemniej
w 1995 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu
Łódzkiego. Ukazała się książka „Między Panem a Plebanem” oraz
powstał film „Siedem grzechów głównych po góralsku”. W 1996
roku telewizja wyemitowała cykl programów „Rozmowy o Katechizmie”. W październiku otrzymał tytuł doktora honoris causa Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. W 1997 roku ukazał się
zbiór esejów „W krainie schorowanej wyobraźni” oraz tom pisanych
gwarą gawęd „Historia filozofii po góralsku”. W 1998 roku pojawił
się „Spór o istnienie człowieka”. Rok 1999 przyniósł ostatnie spotkanie z Papieżem. Tischner otrzymał Order Orła Białego. Napisał
„Pomoc w rachunku sumienia”, „Ksiądz na manowcach” i „Drogi i
bezdroża miłosierdzia”. Zmarł 28 czerwca 2000 roku w Krakowie11.
Życie i działalność księdza Józefa Tischnera wiele wniosła do
filozofii, pedagogii, ujmowania wartości, a tym samym aksjologii,
wizji drugiego człowieka i kardynalnych aspektów związanych z
funkcjonowaniem istoty ludzkiej. Historia jego życia została wzbogacona odważną realizacją naukowo – krytycznego oglądu rzeczywistości. Kontakt z dziećmi przedszkolnymi, podczas kazań niedzielnych oraz przyjazne relacje ze studentami, ukazały otwartość księdza
Tischnera na młodych ludzi, by od podstaw kreować w nich wartościowe, właściwe kierunki postępowania, postrzegania świata, społeczeństwa i drugiego człowieka. Warto podkreślić, że ksiądz Tischner
nauczał między innymi, że „miejsce człowieka jest tam, gdzie wolność nabiera pełnego sensu: staje się wolnością po coś, ze względu
na coś, a przede wszystkim – wolnością dla kogoś. Zakorzenienie
człowieka nie musi być zakorzenieniem statycznym. Chodzi o miejsce wśród ludzi, w społeczeństwie, w narodzie, w rodzinie, wśród
swoich. Miejscem zakorzenienia może być droga. Droga łączy takie
miejsca jak dom, świątynia, cmentarz. W ten sposób droga nabiera
sensu – poprzez miejsca, do których prowadzi”12. Zaprezentowane
słowa księdza Tischnera ukazały głębię jego myśli. Mimo, że zakończył życie doczesne, to jego nauczanie wciąż jest obecne w świecie
analizy filozoficznej oraz w sercach czytelników.
10

Ibidem, s. 162-163.
Ibidem, s. 163-164.
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J. Tischner, A. Karoń-Ostrowska, Spotkanie, Kraków 2008, s. 19.
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Pedagogika agatologiczna w ujęciu ks. Józefa Tischnera
W odniesieniu do źródeł pedagogii agatologicznej warto podkreślić, że „zapośredniczenie tematyki pedagogicznej odbywa się u
Tischnera na kilku poziomach. Pierwszym poziomem jest tu metafilozofia, mianowicie sposób postrzegania tego, czym filozofia jest,
czym być powinna i jaką rolę pełni wobec człowieka. Niezmiennym
i stale obecnym tłem refleksji Tischnera jest poczucie fundamentalnej powinności filozofa, towarzyszenia człowiekowi w jego egzystencjalnej biedzie, w dobie kryzysu tożsamości. Drugim wymiarem
zapośredniczenia perspektywy pedagogicznej w refleksji Tischnera
jest sposób pojmowania przez niego istoty ludzkiej”13. W ukazaniu
wymiaru pedagogicznego nauczania księdza Józefa Tischnera istotne
znaczenia mają korzenie filozoficzne. Pozwalają one na dogłębne
zbadanie oraz zaprezentowanie wychowawczego tła życia i rozwoju
człowieka. Tym niemniej „podstawowe terminy Tischnerowskiej
antropologii (…): ja aksjologiczne, osoba, wolność, nadzieja, spotkanie, dobro, stanowią narzędzia opisu procesu wychowania oraz
mogą stać się podstawą dla wypracowania systemu zasad i metod
wychowania. Zatem fundamentalnym założeniem pedagogii agatologicznej jest twierdzenie, że człowieczeństwo rodzi się z dobra, stąd
budowanie człowieczeństwa w człowieku, to wybieranie tego, co
dobre”14. Pedagogika, preferowana przez księdza Tischnera, uzupełniania jest refleksją filozoficzną, która czyni oddziaływania pedagogiczno – wychowawcze bardziej rzeczywistymi. Można by rzec, że
proces wychowania staje się nakierowany zarówno na osobę ludzką
w aspekcie doczesnym, jak i nadprzyrodzonym. Ujmuje pedagogię w
sposób całościowy, jak również wyczerpujący.
Warto dodać, że „w pedagogii agatologicznej kluczowym
momentem jest spotkanie, przestrzeń międzyosobowa, dialog edukacyjny, który w dobie kryzysu kontaktów międzyludzkich stał się
ogromnym problemem w edukacji. Pedagogia agatologiczna wyróżnia rolę wychowawcy, czyniąc go „świadkiem nadziei”, co stanowi
duże wyzwanie wobec powszechnego kryzysu zaufania i zaniku
autorytetów. Wreszcie, pedagogia agatologiczna jest powrotem do
13

P. Walczak, Wychowanie jako spotkanie. Józefa Tischnera filozofia człowieka jako źródło inspiracji pedagogicznych, Kraków 2007, s. 137-138.
14
Ibidem, s. 139.
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źródeł, do klasycznej paidei, jej rdzeniem są bowiem klasyczne
transcandentalia: prawda, dobro, piękno”15. Można zatem wnioskować, że we wspomnianej pedagogii, respektowanej przez księdza
Tischnera koronne znaczenie ma otwarcie się na drugiego człowieka,
porzucenie tego, co ogranicza wyjście ku drugiej osobie ludzkiej. To
powołanie niesie w sobie ukierunkowanie człowieka na to, co wartościowe, na to, co może pomóc człowiekowi w dążeniu do osiągnięcia
optymalnego rozwoju, samospełnienia i odkrycia sensu istnienia.
Nie można zapomnieć, że „wychowanie powinno przybierać
formę swoistego treningu aksjologicznego. Praktyka wychowawcza
polega na kreowaniu i animowaniu różnego rodzaju sytuacji, które są
źródłem doświadczeń aksjologicznych, inicjowaniem refleksji nad
doznawanymi wartościami i zachętą do podejmowania świadomych
prób urzeczywistniania osobistych preferencji aksjologicznych. Celem nauczania i wychowania jest to, co wspólne, to co powszechne,
to, co podstawowe”16. Tym niemniej „osoba jest bytem dla siebie,
bytem, który tym bardziej jest sobą, im bardziej ma siebie. Osoba
żyje w społeczeństwie i potrzebuje społeczeństwa, ale jest bytem
wobec niego autonomicznym”17. Wychowanie zatem winno zmierzać do ofiarowania innym tego, co pomocne, co sprzyja kształtowaniu charakteru drugiego człowieka. Niekierowanie na wspólny cel,
na współdziałanie z drugą jednostką ludzką prowadzi do upatrywania
siebie wzajemnie w aspekcie solidaryzmu, co sprzyja wzajemnej
współpracy i kreowaniu miłości.
Można zatem rzec, że „wychowanie do wartości, do dobra jest
z jednej strony uwarunkowane formacją intelektualną, prowadzącą
do refleksyjnego odniesienia się do wartości i sposobów ich realizacji, z drugiej – istotny jest element doznania, doświadczenia, zaangażowania. Tischner używa kategorii uczestnictwa. Ja aksjologiczne
odnajduje swoją ekspresję na miarę pola uczestnictwa” 18. Powyższe
ujęcie pedagogii wskazuje na podejście do człowieka w sposób holistyczny, całościowy. Niesie on osobę ludzką do umożliwienia jej

15

P. Walczak, op. cit., s. 140.
Ibidem, s. 149, 152.
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J. Tischner, Polski młyn, Kraków 1991, s. 177.
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P. Walczak, op. cit., s. 153.
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realizacji, przyjęcia dobra, jak również przekazania go innym, których spotyka w swoim życiu.
Pedagogia kreowana przez księdza Tischnera ukazuje, że „wychowanie w perfektywnie agatologicznej jest wychowaniem podmiotowym. Podmiotowość oznacza, że każde ludzkie działanie jest działaniem czyimś, wypływającym z konkretnie usytuowanego źródła,
jakim jest człowiek. W wychowaniu podmiotowym zakłada się istnienie subiektywnej mocy sprawczej wychowanka, świadomość tej
mocy, wolność działania oraz gotowość do ponoszenia odpowiedzialności za swoje czyny”19. W prezentowanym wychowaniu ukazywanie prawdy ma zasadnicze znaczenie, niemniej winno być poparte świadectwem własnego życia ze strony wychowawcy, który
ukierunkowuje młodego człowieka. Dlatego „wychowawca, będąc
mistrzem, czyli świadkiem wyznawanych przez siebie wartości, zaprasza wychowanka do naśladowania. Bycie wychowawcą na sposób
mistrza oznacza kierowanie apelu w stronę ucznia, wezwanie do
odpowiedzi, która buduje człowieka i rodzi odpowiedzialność. Autentyczny apel i autentycznie budująca odpowiedź są możliwe tylko
w horyzoncie spotkania. Dlatego pedagogia agatologiczna rozumie
wychowanie jako spotkanie osób. Wszelki rozwój człowieka, wejście w świat wartości są możliwe dzięki dialogicznej relacji wychowanka z wychowawcą, dzięki zarysowanemu polu obcowań. Każde
spotkanie niesie ze sobą szansę na autentyczne przeżycie wartości i
może stać się impulsem do ruchu w stronę dobra”20. Wspomniane
wyjście <<ku osobie>> winno kształtować poczucie zaufania, bezpieczeństwa, niejako wzajemnej wierności. Za sprawą komunikacji
wytwarza się swoista więź, która stanowi pomost między wychowawcą a wychowankiem. Na jej fundamencie można zbudować pełne wartości funkcjonowanie osoby ludzkiej. Niemniej, wspomniane
spotkanie, obecność osób otwartych na siebie wzajemnie ma zasadnicze znaczenie w procesie wychowania. Jest bardzo cennym aspektem, jakoby potrzebą w nauczaniu i pedagogizowaniu osoby.
Warto dodać, że „w chrześcijaństwie doświadczenie człowieka
ma niepowtarzalny wymiar: perspektywy i kierunek nadaje mu
chrześcijańska nadzieja. Nadzieja ta wyraża się w przykazaniu miło19
20

P. Walczak, op. cit., s. 161.
Ibidem, s. 163.
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ści bliźniego. Praca nad nadzieją jest troską o wydobycie w człowieku tego, co w nim najbardziej ludzkie, jest asystowaniem przy narodzinach człowieka w człowieku”21. Zasadnicze znaczenie ksiądz
Tischner przypisuje nadziei i umiejscawia ją na piedestale wychowania w duchu chrześcijańskim. Jawi się ona jako konglomerat łączący
w wychowaniu człowieka, istotę kreowania dobra.
Nie można pominąć zagadnienia wolności w nauczaniu księdza Józefa Tischnera, a mianowicie „z wolnością człowieka wiąże
się ściśle jego wspaniałomyślność i odpowiedzialność. Wspaniałomyślność broni przed takim użyciem wolności, które próbuje zawłaszczyć drugiego człowieka i jego wolność. Gdy idzie o odpowiedzialność, to wydaje się, że dla Tischnera wolność stanowi jedną z
jej ontycznych podstaw, choć nie jest to stanowisko wprost przez
niego wyrażone. (…) ksiądz Tischner daje do zrozumienia, że autentyczna wolność jest bardzo ściśle sprzęgnięta z odpowiedzialnością i
domaga się dopełnienia przez odpowiedzialność, aby nie przerodzić
się w samowolę”22. Ksiądz Tischner zwraca uwagę na kardynalne
aspekty, oddziałujące na wychowanie człowieka. Bez wątpienia
wolność, wspaniałomyślność oraz odpowiedzialność są elementami,
które w pedagogizacji nie mogą zostać zrutynizowane czy też zgeneralizowane. Wymagają odnawiania, a także realizowania w postępowaniu jednostki ludzkiej.
W dziedzinie wolności zauważa ponadto, iż „problemem najciekawszym, najpiękniejszym jest problem jeden: w jaki sposób
człowiek może obudzić w drugim człowieku poczucie wolności. Bo
zazwyczaj zastanawiamy się nad tym, co ja powinien zrobić, żeby
drugim tak, a nie inaczej pokierować. Ale pokierować drugim, to
znaczy zagrać z nim w jakąś grę, może nawet zapanować nad nim.
Tymczasem najgłębszym problemem wychowawczym, nie jest to, w
jaki sposób panować nad człowiekiem, ale w jaki sposób obudzić w
nim człowieczeństwo. A człowieczeństwem tym jest wolność”23,
która nie stanowi spełniania nieokiełznanych rządz czy pragnień, ale
21
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która potrafi między innymi uszanować godność drugiego człowieka.
W dziedzinie prawdy ksiądz Tischner wyraża następującą opinię:
„Zawsze uważałem, że pierwszym zadaniem szkoły jest uczyć, nie
wychowywać, i spierałem się na ten temat z wieloma nauczycielami.
Byłem zdania, że wychowuje się poprzez uczenie. Gdybym miał
wybierać między dobrym nauczycielem a dobrym wychowawcą,
wybrałbym nauczyciela”24.
Można zatem rzec, że „Tischner zachęca do bycia sobą: „Być
sobą” to być dobrym na swój szczególny, niepowtarzalny sposób.
Można również powiedzieć: być sobą to być wolnym na swój sposób. Bycie sobą buduje się bowiem ze splotu wolności i dobroci.
Dobro nie istnieje inaczej, jak tylko jako konkretna dobroć i wolność
konkretnego człowieka. Być złym to nie być do końca sobą, lecz
pozwolić na to, by nas <<poniosły>> obce nam żywioły”25. W poszukiwaniu tożsamości człowieka, a tym samym wychowaniu ma
znaczenie omawiane przez księdza Tischnera <<zakorzenienie>>.
Otóż, „dzięki zakorzenieniu przekracza się teraźniejszość, gdyż sięga
ono w przeszłość do momentu, który je zapoczątkował, oraz wybiega
w przyszłość. Wydaje się, że jakieś zakorzenienie zazwyczaj towarzyszy stawaniu się i rozwojowi człowieka, znacząco wpływając na
zachowanie ciągłości w jego stawaniu się. Zakorzenienie utrzymuje
się mimo upływu czasu, rozmaitych zmian i niesprzyjających okoliczności jest wymownym świadectwem wierności człowieka. Stanowi ono także jedną z podstaw jego tożsamości, która przejawia się
w wykreowanej przez niego, a także kreującej się postaci własnego
bytu”26. Pochylenie nad myślą księdza Józefa Tischnera ukazuje
perspektywę, która sięga do fundamentu ludzkiego istnienia. Porusza
ważne kwestie w życiu człowieka, które swoje meritum osiągają
również w pedagogii kształtowania osoby ludzkiej. Dla księdza Józe24
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fa Tischnera zatem zasadnicze znaczenie w filozofii wychowania
mają trzy wartości, a mianowicie wolność, prawda, dobro.
Podsumowując charakterystykę wychowania w perspektywie
agatologicznej należy dodać, że zakłada:
„– podmiot wychowania jako osobę dążącą do realizacji i konkretyzacji Ja aksjologicznego w jego konkretnym usytuowaniu
w świecie, poprzez uczestnictwo i zaangażowanie w odkrywanie i urzeczywistnianie wartości;
– osobę wychowawcy, będącego mistrzem i przewodnikiem,
powiernikiem i fundamentem nadziei;
– zarysowującą się między nimi relację międzyosobową, stanowiącą właściwą przestrzeń wychowania, jako element aktualizujący wszelkie wychowanie, otwierający możliwość wychowawczego wpływu;
– wychowanie w perspektywie agatologicznej jest wychowaniem
w horyzoncie dobra, dlatego przybrać musi postać apelu płynącego od wychowawcy, który jawi się jako świadek dobra;
– istotnym rysem wychowania stać się musi klimat wolności,
gdyż tylko w wolności możliwe jest prawdziwe dobro”27.
Ukazany wyżej wymiar wychowania zmierza do <<rozkwitu>> osoby w dobru, dla dobra i z dobrem. Nie ma jednak w nim
innej drogi jak nieustanna współpraca z wychowawcą, który wspiera
jednostkę w jej dążeniu do dojrzałości.
Zakończenie
Ksiądz Józef Tischner zasadniczy akcent kładzie na pozytywne
pokłady wartości w człowieku. Zarysował obraz filozofii wychowania, który ujmuje wychowanie w kategorii towarzyszenia człowiekowi na drodze do samorealizacji z pożytkiem dla dobra wspólnego,
solidarności i kształtowania poczucia tożsamości. Dokonując zakończenia niniejszych rozważań warto zaprezentować jego następujące
słowa: „tam, gdzie są dwie istoty wolne, nie ma między nimi wieczystego pomostu – każdy pomost jest do zburzenia, każdy można
zniszczyć. Skoro obie są wolne, jedna nie może panować nad drugą.
Może tylko próbować na nią wpływać poprzez mowę, poprzez język.
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Dlatego znaczenie mowy rośnie tam, gdzie jest doświadczenie wolności jako jedynej więzi pomiędzy istotami wolnymi”28.
Streszczenie
Artykuł skupił się wokół ukazania biogramu i głównych założeń filozoficzno – pedagogicznych poglądów księdza Józefa Tischnera. Zaprezentowano wybrane, najważniejsze wydarzenia z życia
księdza Tischnera. Wymieniono jego liczne publikacje naukowe oraz
przedstawiono niektóre działania naukowe. Niezaprzeczalnie ważnym wymiarem niniejszej publikacji było przeanalizowanie głównych założeń pedagogii. Nie zapomniano ukazać głównych założeń
filozoficznych omawianego uczonego. Przedstawiono wymiar
<<wychowania jako spotkania>>, preferowanego przez księdza Józefa Tischnera. Rozważania przypieczętowano opracowanym
zakończeniem.
Summary
„The priest Joseph Tischner - the history of life and the main
foundations of pedagogy”
The article concentrated round exhibition the biogramu and the
main foundations the filozoficzno - pedagogical opinions of priest
Joseph's Tischner. It it was presented was chosen, the most important
events with priest's life Tischner. It his numerous scientific publications were exchanged was as well as some working were introduced
scientific. The analysing the main foundations of pedagogy was the
undeniably important dimension of present publication. The exhibition of main philosophical foundations was not skipped omawiać
learned. It the dimension of pedagogy was introduced was agatologicznej, preferred by priest Joseph's Tischner. Worked out end was
sealed consideration.
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WARTOŚCI W KONCEPCJI
KS. FRANCISZKA KAROLA BLACHNICKIEGO
Wstęp
W literaturze przedmiotu dotyczącej twórczości ks. Franciszka
Karola Blachnickiego brakuje odrębnego studium na temat wartości
w jego ujęciu. To prawda, że w literaturze częściowo opisano już
niektóre zagadnienia wychowawcze, łączące się z problematyką
wartości, jak np. animację kultury chrześcijańskiej metodą skautingu
w Ruchu Światło-Życie, która to animacja wyrasta z chrześcijańskiej
(personalistycznej) pedagogiki kultury, prezentowanej w istocie
przez założyciela tzw. oaz1, odrębnie także zaprezentowano elementy
koncepcji wychowania2, pedagogikę kultury chrześcijańskiej (wychowanie do wiary, nadziei i miłości) w ujęciu ks. F. Blachnickiego 3,
zarys jego koncepcji kultury4, studia teologiczne i początki koncepcji
świętości5 itd. Ponadto poruszano koncepcję nowego człowieka6 w
1

M. Tytko, Animacja kultury metodą skautingu w Ruchu Światło - Życie ks. Franciszka Karola Blachnickiego, [w:] Wychowanie chrześcijańskie metodą harcerską,
red. Anna Petkowicz, wyd. KUL, Lublin 2009, s. 285-303, bibliogr.
2
M. Tytko, Elementy wychowania chrześcijańskiego w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, „Pedagogika Katolicka” (wyd. Katedry Pedagogiki Katolickiej Wydziału Zamiejscowego Nauk o Społeczeństwie KUL
w Stalowej Woli), r. 5: 2011, nr 1 (8), styczeń-czerwiec 2011, s. 65-77.
3
M. Tytko, Pedagogika kultury chrześcijańskiej. Wychowanie do wiary,
nadziei i miłości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, [w:]
Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II »Familiaris consortio«. Przesłanie moralne Kościoła, red. Nauk. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008,
s. 192-220, [seria: Instytutu Teologii Moralnej, Wydziału Teologii KUL:
Przesłanie moralne Kościoła, t. 13].
4
M. Tytko, Kultura w ujęciu Franciszka Karola Blachnickiego, „Kultura i Edukacja. Kwartalnik”, r. 2009, nr 4 (73), s. 127-134, bibliogr.
5
Tytko Marek Mariusz, Studia teologiczne Franciszka Karola Blachnickiego w
Uniwersytecie Jagiellońskim 1945-1950 oraz początki koncepcji świętości w jego
teologii moralnej i pastoralnej, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne. Organ
Instytutu Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych w Katolickim Uniwersyte-
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przedmiotowej literaturze, a wraz z nią także pewne odniesienia do
kwestii dobra u tego autora. Obecnie chodziłoby jednak o syntetyczne skierowanie uwagi na różne kategorie wartości, w szczególności
na niektóre wskazówki Blachnickiego dotyczące aksjologii z odniesieniami do wychowania, wraz z podaniem przykładów. Nie chodzi
tu bynajmniej o całościowe i wyczerpujące opracowanie zagadnienia, a tylko o zasygnalizowanie aksjologicznej problematyki badawczej odnośnie do koncepcji Blachnickiego.
W istocie Blachnicki zbudował pedagogikę kultury chrześcijańskiej w oparciu m. in. antropologię chrześcijańską, aksjologię
chrześcijańską, zakorzenioną z kolei w teologii, w tym zaś szczególnie: 1) w teologii biblijnej, zwłaszcza Pawłowej i Janowej, 2) w teologii moralnej (np. Augustyńskiej), 3) w teologii dogmatycznej (np.
chrystologii, mariologii), 4) w nauce społecznej Kościoła (zwłaszcza
Vaticanum II). W niniejszym artykule nie pogłębiano wątków teologicznych, odsyłając do literatury przedmiotu (por. Bibliografia).
Autor przy opracowaniu niniejszego zagadnienia stosował historiograficzną metodę badawczą, tzw. analizę dokumentu 7, uwzględniając
przy tym teorię wartości (tzw. aksjometodologię, stosowaną w pedagogice kultury np. przez B. Żurakowskiego8).
I. Wartości w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego
1. Wartości (dobra).
Wartości (dobra) w koncepcji ks. Blachnickiego to zagadnienie dość rozległe. Tu skupiono się głownie na niektórych, ogólnych
wątkach wartości (dóbr). Więcej na temat dóbr szczegółowych, np.
na temat wiary, nadziei i miłości napisano w innym miejscu9. Autor
cie Lubelskim Jana Pawła II. Półrocznik” [Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Lublin 2009], r.: 2009, t. 91, s. 343-354, bibliogr.
6
J. Maślanka, Ideał nowego człowieka w duchowości chrystologicznej ks. Fr.
Blachnickiego, „AK”, t. 140:2003, zesz. 1, s. 98-108, str. w jęz. włoskim.
7
B. Łuczyńska, Badania historyczne w pedagogice, [w:] Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod redakcją Stanisława Palki, Kraków 1998, s. 121 134, bibliogr.
8
M. Tytko, Bogusława Żurakowskiego metodologia aksjologii pedagogicznej i
jej geneza, „Dydaktyka Literatury”, r. 29:2009, s. 233-243.
9
M. Tytko, Pedagogika kultury chrześcijańskiej (wychowanie do wiary, nadziei i
miłości) w koncepcji ks. Franciszka Karola Blachnickiego, dz. cyt.
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pisał o hierarchii wartości (dojrzałej: właściwej i niedojrzałej: odwróconej), wyjaśniał różnicę pomiędzy dobrem a złem, genezę dobra
i genezę zła. „Sam świat jako taki nie jest zły, bo jest stworzony
przez Boga, ale złem jest pożądliwość [łac. appetitus]10, czyli nasz
niewłaściwy stosunek do świata, tak, że wartości tego świata zajmują
pierwsze miejsce w [niedojrzałej] hierarchii wartości. Te wartości [tj.
wartości tego świata] nie są podporządkowane Bogu, ale wysuwają
się one [wartości tego świata] na pierwszy plan, dlatego mówi się o
pożądliwości ciała, pożądliwości oczu i pysze tego życia. W tym
znaczeniu musimy walczyć ze światem, żeby nie pozwolić się opanować przez pożądliwości światowe”11.
Najwyżej w hierarchii wartości znajdują się wartości religijne,
natomiast najniżej w aksjologicznym porządku umieszczono wartości przyjemnościowe, hedonistyczne (egoistyczne), wartości materialne („dobra tego świata”). Niedojrzałość aksjologiczna (przywiązanie do subiektywnej, niedojrzałej, odwróconej hierarchii wartości)
była nazywana przez Blachnickiego „zaślepieniem” czy byciem
„ślepym” (na obiektywną hierarchię wartości, na dobro właściwe:
bonum honestum). Pisał na ten temat następująco: „Kiedy, lgniemy
do dóbr tego świata, kiedy przywiązujemy się do własnej woli, kiedy
miłujemy siebie albo innych ze względu na siebie, miłością egoistyczną, wtedy jednocześnie ulegamy zaślepieniu. Im bardziej jesteśmy przywiązani do dóbr tego świata, do własnej woli, własnych
planów, tym bardziej jesteśmy ślepi”12. Autor w gruncie rzeczy w
odniesieniu do niedojrzałej (odwróconej, subiektywnej) hierarchii
wartości - pisał o „zatruciu” człowieka (jego rozumu, woli i serca
[uczucia]), tj. o zakłóceniu procesu właściwego wyboru wartości w
dążeniu do dobra: „Zatruty jest nasz umysł, nasza myśl, nasza władza poznawcza i zatruta jest nasza wola, czyli nasze dążenie do dobra. Wskutek zatrucia grzechem posiadamy zdolność do wytwarzania w sobie kłamstwa. (...). Bo prawdą jest tylko to, co Bóg myśli o
10

Wszystkie dopowiedzenia pochodzące od autora niniejszego artykułu
podano w tekście w nawiasach kwadratowych.
11
F. Blachnicki., Ewangelizacja według planu Ad Christum Redemptorem,
Światło-Życie 1988, s. 164.
12
F. Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. VII, Oto Oblubieniec nadchodzi,
Krościenko 2000, s. 22.
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nas. (...) Nawet nie zdając sobie z tego sprawy, żyjemy ciągle w
świecie, który naprawdę nie istnieje. (...) W miarę[,] jak Duch Święty
będzie w nas działał, nas oczyszczał, będziemy coraz głębiej przeżywali tę prawdę, że w całej naszej egzystencji, w całym swoim
życiu, które wyraża się w zamiarach, decyzjach i czynach, stanowimy zatrute źródło (...). Poznamy też, że to wszystko, co z tego źródła
pochodzi, nie prowadzi nas do życia, ale do śmierci” 13. Jak można
zauważyć, autor zaprezentował tu poglądy bliskie okazjonalizmowi
Nicolasa Malebranche’a („prawdą jest tylko to, co Bóg myśli o
nas”). Wyraźnie widać też krytykę antropocentryzmu (antropoegoizmu), przy czym wytykał on strukturalny błąd aksjologiczny (w
postaci uczynienia człowieka miarą wszystkich wartości, jak u Protagorasa), kiedy jednak właściwą miarą wszystkich wartości (dóbr)
jest Bóg, wtedy system aksjologiczny jest w naturalnym porządku, tj.
prawidłowy. Autor wskazywał na oczyszczającą funkcję aksjologiczną Ducha Świętego (Boga) w procesie „odkażania”, skażonego
źródła (odkażania skażonej antywartościami natury ludzkiej).
Kwestionował zdolność do samodzielnego wypracowania
obiektywnej hierarchii wartości (a przynajmniej obiektywnego rozeznania dobra) bez pomocy Boga. Człowiek w swoim subiektywizmie
moralnym (subiektywizmie poznawczym) jest aksjologicznie „zaślepiony”, „ślepy”, „zatruty”, „skażony”: „My zawsze jesteśmy ślepi,
nasze plany są ciasne, ponieważ nie wiemy, co jest dla nas dobre i co
jest lepsze. Umiejmy zawierzyć Bogu i Jemu zostawić troskę o drogę
naszego życia. Bądźmy też zawsze gotowi przyjąć Jego [Boga] światło, Jego [Boga] wolę i jej [woli Boga] się podporządkować” 14. Proces wzrastania w wartościach, wzrastania ku wartościom odbywa się
w perspektywie transcendentnej, obiektywnej, absolutnej (Bóg jako
Gwarant wszystkich wartości, wszelkich dóbr).
Blachnicki był realistą, tzn. uznawał dobra za konkretne, realnie istniejące aspekty rzeczywistości. Obiektywizm (obiektywna
realność) i subiektywizm (subiektywne poczucie świadomości ludzkiej) zderzają się ze sobą w życiu człowieka, w jego antropologicz13

F. Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. I, Kim jest człowiek, Krościenko 1999, s.
52-53.
14
F. Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. IV, Namiot spotkania, Krościenko 2000, s.
22.
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nym ujęciu. „W naszym życiu ciągle następuje zderzenie (...) subiektywnej sfery naszych pragnień, zamiarów i marzeń z rzeczywistością
obiektywną. I ciągle się buntujemy, ciągle jej [rzeczywistości obiektywnej] nie chcemy przyjąć (...)”15. Wskazywał na stałą walkę wewnętrzną (duchowe kryterium aksjologiczne) toczoną przez człowieka, tzn. wybór pomiędzy wartościami oraz antywartościami, czyli
między „światłem” a „ciemnością”, nadto zaś między wartościami
wyższymi a wartościami niższymi w hierarchii aksjologicznej (w
porządku dóbr), tzn. między życiem „według ducha”, a życiem według „ciała”. Wybór wartości, który należy zrealizować: wybrać
wartości wyższe czy wartości niższe? - powoduje we wnętrzu człowieka (uwrażliwionego aksjologicznie) stałe napięcie, które stanowi
o kryterium jakości życia prawdziwie po ludzku. „Istnieje pewny
znak określający, czy prowadzimy życie według ducha, czy jesteśmy
nowym stworzeniem, czy jesteśmy żywymi członkami Kościoła.
Rozpoznajemy to po naszej wewnętrznej sytuacji (...) stałego napięcia, stałej walki, stałego stawania wobec alternatywy wyboru światła
i ciemności, życia i śmierci, życia nowego i życia starego, życia według ducha i życia według ciała”16. Owe wariacje na temat listów
Pawłowych odnoszą się jednak do aksjologii pedagogicznej, do pedagogiki kultury, do kultury sumienia i do konieczności jej kształtowania w człowieku. Wszak pedagogika kultury w praktyce polega na
wychowaniu do wyboru wartości, a Blachnicki jako bezpośredni
uczeń prof. Stefana Kunowskiego, pedagoga kultury, był również
przedstawicielem nurtu aksjologicznego w pedagogice kultury religijnej. Blachnicki twierdził, że „Zwycięstwo nasze polega na pełnieniu dobra”17, przy czym dookreślał on, że „W Chrystusie możemy
zwyciężać wszelkie zło. W Chrystusie stajemy się niezwyciężeni, bo
zawsze możemy wybrać dobro, nawet wtedy, kiedy zewnętrznie
jesteśmy zniewoleni, oddani przemocy fizycznej, zewnętrznej” 18.
Warto w tym kontekście przytoczyć znane powiedzenie prof. Juliana
15

F. Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. I, Kim jest człowiek, s. II.
F. Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. V, Jeśli się nie odmienicie, Krościenko 2000, s. 43.
17
F. Blachnicki., Homilie w Oazie Nowego Życia II stopnia, wyd. ŚwiatłoŻycie, 1985, s. 32.
18
Tamże.
16
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Aleksandrowicza (z lat 70. XX w.), według relacji ustnej prof. Bogusława Żurakowskiego, że człowiek jest tyle wart, ile może pomóc
innym. Podobne określenie spotykamy u Blachnickiego, tj. zwyciężamy, kiedy spełniamy dobro w relacji do innych, czyli dla innych.
Blachnicki był przedstawicielem chrześcijańskiej pedagogiki kultury
religijnej, a swoją praxis wychowawczą wzmacniał poprzez budowanie elementów teorii wartości (poglądy aksjologiczne), które aplikował do życia Kościoła, np. do ruchu oazowego.
W opozycji do ideologii F. Nietzschego (który głosił „przewartościowanie wszystkich wartości”, czyli odwrócenie obiektywnej
hierarchii wartości, zrelatywizowanie wartości poprzez „odrzucenie”
Boga pustym hasłem „Bóg umarł”), Blachnicki pisał o „przewartościowaniu wszystkiego, co jest dla nas ważne” (a pamiętać należy, że
‘to, co ważne’, to są właśnie ‘wartości’), ale przewartościowanie to
powinno ludzi wyprowadzić z Nietzscheańskiego (niedojrzałego)
subiektywizmu i relatywizmu, z niedojrzałości aksjologicznej - ku
obiektywizmowi, ku dojrzałej postawie zakorzenionej w Bogu, Gwarancie wszystkich wartości. Autor pisał wszak: „Zmarnujemy swoje
życie, jeżeli go [życia] nie poddamy Bożym planom, jeżeli nie dokona się w nas jakieś przewartościowanie wszystkiego, co jest dla nas
ważne, jeżeli nie przyjmiemy Bożej perspektywy dotyczącej sensu
naszego życia”19.
A. Wartości religijne - Świętość.
Trzeba zaznaczyć jednak, że najwyższą w hierarchii wartości
(a nawet - hierarchii cnót, czyli sprawności, dzielności umysłowych)
- jest świętość, która napotyka liczne przeszkody w człowieku, aby
móc się urzeczywistnić (‘antropologia’ przeszkadza ‘aksjologii’ w
wychowaniu do świętości przez łaskę). „Celem naszym jest świętość,
czyli zjednoczenie z Chrystusem. A cel ten realizuje się w ten sposób, że Chrystus przekształca nas w siebie. W tej pracy napotyka On
na podwójną przeszkodę w nas: pierwsza - to nasza nędza i nasze
skażenie, nasze wady i ułomności, druga - to nasza wola pragnąca
doskonałości i świętości dla siebie. Która z tych dwóch przeszkód
jest większa, trudniejsza do przezwyciężenia? Niewątpliwie - ta dru19

F.Blachnicki., Szkoła Modlitwy, cz. VIII, Życie moje oddaję, Krościenko
2000, s. 21.
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ga. Nędza nasza nie jest dla Pana Jezusa żadną przeszkodą. Ale wola
skażona, przewrotna - to przeszkoda straszna dla działania łaski. I nie
może być mowy o postępie na drodze cnoty, póki ta siła straszliwa
[ludzka wola przewrotna, skażona] nie zostanie zniszczona (...)” 20.
Terminy ‘nędza’, ‘nicość’ pojawiały się np. w tekstach pisanych
przez Bogdana Jańskiego (w tzw. ‘dzienniku’ pochodzącym z lat
1830-1839) i w pismach zmartwychwstańczej szkoły duchowości, co
na marginesie można odnotować jako wskazówkę do poszukiwań
badawczych nad możliwymi inspiracjami Blachnickiego.
Sługa Boży uważał świętość i jej osiągnięcie za najistotniejszą
wartość dla człowieka. Natomiast niezdolność, niemożność osiągnięcia świętości uznawał, podobnie jak Leon Bloy21, za rzecz negatywną (smutną). „To jest chyba najgorsze: mieć świadomość, że bez
prawdziwej świętości niczym jest moje życie i nie ma sensu cała
moja praca, a równocześnie być zmuszonym stać w miejscu bezsilnie
- ze świadomością, że jestem jeszcze tak strasznie daleko nawet od
początków prawdziwej świętości”22. Autor pisał o świętości następująco: „Świętość polega na zstąpieniu Boga ku ludziom, a nie na
wznoszeniu się człowieka ku Bogu” 23. Dodawał przy tym dla przestrogi przed fałszywą świętością, że „Ewangelie (...) ostrzegają przed
zakłamaniem świętości w zewnętrznym umartwieniu, któremu nie
towarzyszy odpowiednie wewnętrzne nastawienie”24. Podkreślał, że
„Istotę świętości ewangelicznej stanowi pokora, będąca zniszczeniem ufającego sobie ludzkiego »ja« i otwarciem się na przyjęcie
łaski z góry oraz ufnością ściągającą Boga do duszy ludzkiej” 25. Zauważał pewien paradoks: „Pragnienie, aby »mieć świętość« jest największą przeszkodą do jej [świętości] nabycia. Wiedzie do niej
[świętości] pragnienie wprost przeciwne: aby być małym, nędznym i
nic nie wartym we własnych oczach. Jeżeli człowiek tego tylko
szczerze pragnie, wtedy wprawdzie nie »ma świętości«, ale »jest

20

F. Blachnicki., Spojrzenia w świetle łaski, Lublin 1996, s. 22.
Por. Bloy Leon, Krew biednego, Warszawa 1958, s. XLVI.
22
F. Blachnicki., Spojrzenia., jw. s. 21.
23
Tenże., Świętość w świetle filozofii religii, Lublin 1997, s. 32.
24
Tenże., Świętość w świetle..., dz. cyt., s. 33.
25
Tamże.
21
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świętym«, sam nie wiedząc o tym (...). Świętość zakłada właśnie
zniszczenie tego suwerennego »ja« pragnącego świętości”26.
Blachnicki był znawcą zagadnienia świętości i jako kompetentny autor dzieła nt. Świętości w świetle filozofii religii twierdził,
że „»Ja« jest święte, kiedy umrze w swoim suwerennym, przeciwstawiającym się Bogu istnieniu, kiedy w swojej świadomości nie jest
i nie pragnie być niczym innym[,] jak tylko tym, czym jest w najgłębszej swej istocie wobec Boga. Wtedy znika podmiot, który jest
święty, jest tylko naczynie napełnione »świętym« - Bogiem. Wtedy
powstaje samopoczucie i postawa wewnętrzna właściwa prawdziwej
świętości: jakby nieustannie trwanie na klęczkach w radosnym poczuciu swej nicości, nędzy i niemocy, w nieustannym uwielbieniu i
miłosnym obejmowaniu skłaniającego się ku litości Boga. Człowiek
taki[,] patrząc w dół ku sobie, widzi tylko nicość i nędzę i nie żywi
nawet pragnienia, aby być czym innym, a ludzie z zewnątrz dostrzegają promieniującą z niego świętość, zachwycają się nią [świętością]”27. Stwierdził, że „na tym polega (...) istota doskonałości, istota
świętości, żeby nie żyć dla siebie, ale żeby być oddanym. Do takiej
egzystencji uzdalnia nas Duch Święty”28. Duchowość człowieka
dobrze, prawidłowo uformowanego, jest głębsza, a to dzięki realnej
relacji z Bogiem, poprzez codzienne życie w świadomości istnienia
Boga, w pamięci o Transcendencji. Wzrastanie ku wartościom bez
Boga jest niemożliwe, ponieważ transcendentne odniesienie ku centrum aksjologicznemu kultury ludzkiej (Bogu) jest niezbędne dla
rozwoju człowieka. Autor uważał wszak, że „Tu jest głęboki paradoks, że własne uświęcenie możemy osiągnąć tylko wtedy, kiedy
poddajemy się działaniu Ducha Świętego, który nas kieruje nas kieruje ku innym. Im bardziej jesteśmy skierowani przez miłość ku
innym, ku służbie, tym pełniej odnajdujemy własną doskonałość,
chociaż jej [doskonałości] nie szukamy” 29. Definiował nie tylko
„świętość”, ale i „człowieka świętego” w następujących słowach:
26
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„Człowiek święty będzie to więc taki człowiek, który przyjął w siebie ową rzeczywistość z góry zstępującą, którego Bóg napełnił sobą”30. Pisał, że „Być dobrym, »świętym«, oznacza tylko uczestniczyć
w dobroci i świętości Jezusa!”31. Teoria partycypacji aksjologicznej
(uczestnictwa w dobru) przywodzi na myśl emanacyjne koncepcje
neoplatońskie, ale wydaje się, że Blachnicki, jako realista etyczny,
daleki był od emanacjonizmu, tu chodzi raczej o wspólnotę ludzi z
Bogiem (uczestnictwo we wspólnocie, łac. communio). Autor dodawał, że „Być świętym - to znaczy wbudować siebie w królestwo
Boże i oddać [się] Bogu [jako] narzędzie. Jeżeli to zadanie nie zostanie wykonane, (...) wszystko staje się złudzeniem”32. W innym miejscu przestrzegał przed subiektywistycznym poczuciem świętości
(pseudoświętością, złudą świętości), pisząc o tym zagrożeniu dla
prawidłowego wzrastania następująco: „Zbawić się znaczy: być w
Chrystusie, a nie być świętym w subiektywnej świadomości”33. Niedojrzały subiektywizm, egoizm aksjologiczny, ksobny egotyzm itd.
należy odrzucić stanowczo, aby móc wzrastać ku wartościom najwyższym. Samoistne wzrastanie ku wartościom wymaga jednak
pomocy, jakimi są np. pomoc Boga (w postaci łaski), pomoc ludzi (w
postaci wychowania, kształcenia umysłowego).
a) Łaska.
Do wartości religijnych należy zaliczyć łaskę (Boga). Blachnicki był świadomy, że wartości duchowe (wyższe, np. świętość) są
osiągalne dla człowieka tylko dzięki nadnaturalnej pomocy Boga
(zwanej łaską nadprzyrodzoną). „Jak trudno zdobyć się na dogłębne i
szczere uznanie tej prawdy w życiu wewnętrznym. Można sobie sto
razy powiedzieć, że bez łaski nie jest się do niczego zdolnym, jednak
w praktyce ciągle buduje się na sobie i wraca do czynności własnej”34. Sama tzw. czynność własna człowieka, (czyli jego indywidualne, naturalne wysiłki, czynione bez nadnaturalnej pomocy Bożej) nie wystarczy, aby osiągnąć świętość. Człowiek buduje natural30
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ne dobro (wartości) w oparciu o transcendentne Dobro, czyli o Boga,
który łaski budowania dobra udziela człowiekowi, przy czym „Łaska
działa i osiąga swoje cele tam, gdzie człowiek wcale ich [celów] nie
zamierzał”35. Łaska Boga była przez Blachnickiego nazywana „światłem”, stąd nazwę Ruchu „Światło-Życie” można sparafrazować
jako: Ruch „Łaska-Świętość”, bo autorowi chodziło o życie święte,
życie uświęcone, życie dążące do świętości, życie w Bogu, życie w
łasce (Bożej), życie w świetle (Boga), a nie o życie jakiekolwiek,
byle jakie, nijakie, bez nadprzyrodzonego sensu i celu transcendentnego (konsumpcyjne). Autor pisał wszak o wartości łaski pomagającej w samopoznaniu człowieka: „Światło Ducha Świętego, podobnie
jak promień słońca przenika nasze wnętrze i sprawia, że poznajemy,
jak bardzo jeszcze jesteśmy dalecy od Boga, jak bardzo głęboko jest
zakorzeniona w nas miłość własna i pycha. Dziwi nas nieraz, że od
ludzi świętych (...) słyszymy wyznanie: jestem najgorszym grzesznikiem, jestem największym grzesznikiem świata. (...) Ludzie święci
jednak, którzy żyją w świetle łaski Bożej, nie są gorsi od innych
ludzi, ale lepiej widzą swoje skażenie, mają ostrzejsze wejrzenie,
posiadają więcej światła. Dlatego też bywa w życiu wewnętrznym,
że nam się wydaje, iż jesteśmy coraz gorsi. W gruncie rzeczy jesteśmy jednak coraz lepsi, bo lepiej znamy siebie, swoje skażenie i
zmaganie się (...). A jeżeli nam się wydaje, że właściwie nie mamy
nad czym pracować, [że] nie mamy żadnej wady, żadnych grzechów,
że jesteśmy już ideałami, to znaczy, że jesteśmy po prostu zaślepieni
i nie znamy siebie”36. Poznanie samego siebie, w myśl starogreckiej
zasady gnothi seauthon („poznaj samego siebie”) dokonuje się niejako w lustrze Boga (w zwierciadle Stwórcy), tj. w relacji do Boga,
skoro człowiek jest obrazem Boga, utworzonym na Jego podobieństwo, co do zasady moralnej (człowiek rozpoznaje dobro i zło, tak
jak Bóg, zwierzęta wszak nie rozróżniają pomiędzy dobrem i złem,
żyją poza moralnością). Podstawowa, wychowawcza zasada wzorczości i naśladownictwa odnosi się także do relacji Boga i człowieka,
tj. do wzorczości Boskości (Trójosobowej) i naśladownictwa wspólnoty (we wzajemnej miłości Osób Bożych), tzn. naśladowania Trój35
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cy Boga przez ludzi we wspólnotach człowieczych. W tym sensie
również teologia może mieć odniesienia wychowawcze (może być
inspiracją dla pedagogiki), ale bezpośrednie aplikowanie zasad dotyczących Boga w odniesieniu do wspólnot ludzi jest zawsze obarczone ryzykiem pomyłki, bo Bóg jest doskonały, a człowiek jest niedoskonały, choć dąży do doskonałości, a dobre wychowanie jest tu
pomocą we wzrastaniu do wartości najwyższych. W tym sensie pedagogika może inspirować się teologią, ale z zastrzeżeniem istnienia
ograniczeń odnośnie do zasad wychowania, co podyktowane jest
różnicami podmiotowymi (osobowymi). Człowiek bez łaski Boga
może zbłądzić, także w wychowaniu innych ludzi.
Blachnicki twierdził, że człowiekowi potrzebna jest łaska
prawdziwa (nie mylić z łaską pozorną, fałszywą, która rzeczywistą
łaską nie jest, lecz tylko naszym wewnętrznym złudzeniem łaski,
iluzją otrzymania łaski od Boga). Na tle owej nieprawdziwej łaski
(ułudy, ciemności, pseudoświatła) łatwiej zrozumieć, czym jest łaska
rzeczywista (realne światło od Boga, realne oświecenie przez Boga).
Zło jest nieudolną podróbką dobra, tak jak szatan jest nieudolnym
naśladowcą Boga, postępującym jak małpa, która czyni wszystko, w
jej mniemaniu, według zaobserwowanego wzoru, ale czyni to w
sposób pokraczny, błędny, mając przy tym przekonanie o prawidłowym wykonaniu tego, co według jej mniemania należało wykonać.
Podobnie ułuda łaski nie jest łaską, jak szatan nie jest Bogiem, ale
nieudolnym prestidigitatorem Boga. W ten sam sposób pseudowychowawca jest tylko nieudolnym prestidigitatorem prawdziwego
Wychowawcy, a pseudowartości - pozorem wartości (dobra). Ciemność jest tu negatem światła, ale także jest ‘pseudoświatłem’ (pozorem światła, dobrem pozornym), ‘fałszywym światłem’, jak to kontekstowo określił Blachnicki. Negacja wartości prowadzi do nicości.
Podobnie negacja łaski Boga prowadzi człowieka na manowce, w
nicość. „Największą przeszkodą w naszym dążeniu do Boga jest brak
światła (...). Oznacza to, że brak nam światła i poznania samych siebie i swojej sytuacji, że brak nam poznania prawdy o sobie i rozpoznania tego, co mamy czynić, aby wypełniać wolę Bożą, podobać się
Bogu i osiągnąć zbawienie. Może nawet nie zdajemy sobie sprawy z
tego, jak bardzo brak nam tego światła i jak bardzo żyjemy w ciemności. Jeszcze gorzej jest, jeżeli żyjemy nie tyle w ciemności, ile w
pseudoświetle, to znaczy, jeśli wydaje się nam, że mamy światło i że
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widzimy. Wydaje się nam wtedy, że znamy siebie, że mamy w sobie
jakiś obraz czy wizję tego, co zamierzamy czynić, że mamy jakieś
wyobrażenie naszego planu życiowego. I ciągle żyjemy tą projekcją
przyszłości, wizją tego, co chcemy czynić, czego pragniemy (...).
Jednak najważniejszy problem naszego życia leży właśnie w tym,
abyśmy pozbyli się złudzeń, czyli fałszywego światła, w tych dwóch
dziedzinach: poznania siebie i poznania tego, co powinniśmy czynić,
(...) aby osiągnąć zbawienie”37. Byt i powinność (rozróżnienie Kantowskie) zasadzają się jednak u swojej metafizycznej podstawy na
rozróżnieniu bytu i niebytu, a co za tym idzie, dobra i zła, prawdy i
fałszu itd.
Blachnicki uważał, że łaska (światło) Boga umożliwia człowiekowi realne samopoznanie wraz z poznaniem rzeczywistych konsekwencji moralnych w naszej osobie. „Kiedy w pełni oświetli nas
światło Boże, wtedy poznamy, że niczego dobrego w nas nie było,
nie ma i być nie może - gdyby to miało wyjść od nas samych, gdybyśmy mieli z siebie wyprowadzić jakiekolwiek dobro”38. Autor napisał, że „Światło i życie musi stać się w nas nierozdzielną całością. To
właśnie wyraża symbol: skrzyżowane słowa Fos-Dzoe. Nie mówimy: Światło i Życie, ale: Światło-Życie. Chodzi o światło, które tworzy z życiem nierozerwalną całość. To jest zasada czy postulat, który
staramy się mieć na uwadze w naszym działaniu przy podejmowaniu
różnych wysiłków. Ten znak wzywa nas do przyjmowania właściwej
postawy”39. Przez „światło” Blachnicki rozumiał także: 1) światło
rozumu (ludzkiego), 2) światło sumienia (ludzkiego), 3) światło
Słowa Bożego, 4) światło Chrystusa jako wzoru osobowego do naśladowania, 5) światło Kościoła, rozumianego jako Lumen gentium
(światło narodów)40.
Autor widział wartość człowieka poprzez świadectwo o wierze
dawane innym ludziom jako światło na drodze ich życia. „Im pełniej
nasze życie może być odczytane przez innych jako świadectwo dane
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Chrystusowi, tym ma większą wartość”41, bo wartość człowieka
mierzy się w relacji człowieka do Boga. Wyjaśniał, że łaska zawsze
jest wystarczająca, zawsze jest wystarczalna dla danego człowieka
(„na miarę”): „Bóg nie żąda od nas niczego więcej, jak spełnienia
zadania bieżącego, jak wytrwania w obowiązku chwili obecnej. A na
tę chwilę obecną zawsze daje wystarczającą łaskę”42.
b) Modlitewność.
Autor wskazywał na modlitewność, na wytrwałość modlitewną, na trwanie w modlitwie, mimo wszystko, pisał o byciu do dyspozycji Boga poprzez modlitwę jako o ważnej wartości we wzrastaniu
ku świętości. „Droga modlitwy to długa droga naszego życia. Nieraz
ludzie mają za sobą dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści lat tej drogi i wiedzą, że rzeczą najważniejszą jest to, żeby nigdy się nie zniechęcić, nigdy z tej drogi nie zrezygnować. Choćby przez długie miesiące mój Namiot Spotkania, moja modlitwa była tylko doświadczeniem własnej pustki i niemocy, niezdolności do wyjścia z siebie i
[niezdolności] do spotkania Boga, to jednak trwam, mimo wszystko
nie rezygnuję (...), jestem do dyspozycji Boga i żadne ciemności,
żadne oschłości, żadne niepowodzenia [-] nie prowadzą mnie do
rezygnacji, do zejścia z tej drogi”43. Teologia życia wewnętrznego,
teologia duchowości ściśle wchodzą tu na grunt pedagogicznej teorii
samowychowania człowieka ku wartościom religijnym. Autor, parafrazując przysłowie „Młyny Boże mielą powoli”, interpolował przy
tym także zasadę odroczonej sprawiedliwości Boga na zasadę powolnego wzrastania dzieł Bożych: „Prawdziwe dzieła Boże rosną
powoli”. Na rozwój wartości religijnych (i nie tylko ich) należałoby
spojrzeć z odległej perspektywy, longitudinalnie, albo nawet transcendentnie. Bóg jako ostateczny punkt odniesienia człowieka (najwyższa Wartość Osobowa) jest także ostatecznym punktem odniesienia każdego wychowania religijnego np. w chrześcijaństwie.
B) Wartości moralne - Dobro.
Dobro. Autor pisał o dobrach, które człowiek otrzymuje od
Boga. Dobra te są zawsze przez Boga dawane (udzielane, rozdziela41
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ne, darowane) człowiekowi, lecz nie są to zawsze dokładnie te same
dobra, o które człowiek prosił w modlitwie. „Zostaniemy wysłuchani, trzeba tylko Bogu pozostawić sposób wysłuchania. Jeżeli nie
uzyskamy tego, o co wprost prosimy, trzeba mimo to ufać, że zostaliśmy wysłuchani. Bóg dał czy da coś innego, coś lepszego, co naprawdę i więcej jest potrzebne duszy w danej chwili, w myśl odwiecznej Jego [Boga] Opatrzności prowadzącej daną duszę ku
wiecznemu celowi”44. Widział siłę moralności, moc wartości moralnych w kulturze (także polityce, która jest roztropnym realizowaniem dobra wspólnego): „Trzeba być ślepym, żeby nie widzieć, jaką
realną siłą, kształtującą politykę, jest siła duchowa, postawy moralne”45. Dlatego uderzenie w moralność, demoralizacja jest niszczeniem dobra wspólnego. Dobro jest realne jest konkretyzowane w
danym człowieku, we wspólnocie ludzi, w konkretnym działaniu
indywidualnym lub wspólnym. Poszczególne przykłady dobra, opisywane przez Blachnickiego, podano poniżej, nie wyczerpując bynajmniej ich katalogu. Najwyższe w hierarchii są wartości religijne
(np. świętość), a tuż poniżej religijnych - lokują się wartości moralne
(wartości prawidłowo ukształtowanego sumienia), w tym np. patriotyzm, niekoniecznie jednak rozumiany jako czysto zewnętrzna postawa ‘na pokaz’.
Patriotyzm. Miłość Ojczyzny jest wartością moralną (to umiłowanie dobra wspólnego, jakim jest Ojczyzna, klasycznie rozumiane jako roztropna troska o dobro wspólne). Autor akcentował także
znaczenie wartości narodowych, wartość patriotyzmu dla człowieka,
który zawsze przynależy do jakiegoś narodu, tu aksjologia wychowania wynika z antropologii kultury. „Wizja pełnego człowieka implikuje również właściwy stosunek do wartości narodowych. Chrześcijańskiemu personalizmowi nie odpowiada bowiem ideał człowieka kosmopolity. Człowiek powinien cenić te wartości, które wiążą
się z jego pochodzeniem i w tym sensie potrzebne jest, by akceptował również wartości narodowe. (...) Nie chodzi (...) o wejście w ten
nurt patriotyzmu katolickiego, (...) w którym widać te manifestacje,
44
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sztandary w kościele, śpiewanie, ale życie tych ludzi ma w sobie
bardzo mało elementów chrześcijańskich. Przez pracę formacyjną w
ruchu oazowym dochodzimy do akceptacji tych elementów historii,
kultury, tradycji, ale zachodzi tam pewne oczyszczenie przez przywrócenie właściwej hierarchii”46. Autor ten widział patriotyzm w
kontekście dojrzałej hierarchii wartości (hierarchii wartości oczyszczonych w kulturze chrześcijańskiej). Wszak w triadzie: ‘Bóg, Honor, Ojczyzna’ - na pierwszym miejscu w hierarchii jest Bóg (wartości religijne), na drugim są wartości moralne („Honor”), rozumiane
jako wartości prawidłowo uformowanego sumienia, a ‘Ojczyzna’
dopiero na trzecim miejscu, jako wartość moralna podległa jednak
sumieniu i Bogu poprzez prawe sumienie. Nie można Ojczyzny stawiać ponad Boga i ponad prawidłowo uformowane sumienie, bo
wtedy dochodzi do błędu aksjologicznego (etycznego), a przy okazji
do zaprzeczeniu chrześcijaństwu (odwrócona hierarchia wartości jest
redukcjonizmem aksjologicznym).
Radość. Niewątpliwie radość jest wartością moralną, bo wynika ona z dobra. Radość autor do wartości moralnych, przy czym
trwała radość jest osiągalna, według niego, tylko w Bogu, natomiast
radości ludzkie (ziemskie) noszą znamiona nietrwałości i przeniknięte są paradoksalnie - goryczą (smutkiem). „Na dnie wszelkiej radości
jest jakaś gorycz, bo mamy świadomość, że przecież tak zostać nie
może, przecież to wszystko musi się skończyć, to jest tylko chwila,
jakieś złudzenie. I nawet, jeśli ta chwila jest darem Bożym, jest nam
dana (...) ze względu na naszą słabość, dla naszego umocnienia. Ale
gdy już człowiek (...) wypowie swoje zasadnicze tak, amen wobec
śmierci, w której będziemy zjednoczeni z Chrystusem, wtedy już
właściwie posiada tę radość, o której Chrystus powiedział, że nikt
nam jej [radości] nie odbierze”47. Radość jest wartością moralną
dzięki perspektywie wartości religijnych (Chrystus). Wiara czyni
człowieka radosnym, jeśli jest to wiara głęboka, a wtedy nie ma lęku
przed śmiercią (wychowanie eschatologiczne), człowiek zakorzenia
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się w Bogu, wzrasta ku wartościom wyższym (religijnym), przy okazji przejawiając niewymuszoną radość.
Wdzięczność (dziękczynienie). Wdzięczność jest wartością
moralną, bo odnosi się do dobra otrzymanego, zachodzi zawsze w
relacji międzyosobowej (relacji pomiędzy człowiekiem a człowiekiem albo relacji pomiędzy człowiekiem a Osobą Boga). „Za
wszystko trzeba dziękować. I potem się pokaże, ile dobra wynika z
tego, że nie my planujemy, bo Pan Bóg lepiej wie, jak pokierować
wszystkim i zawsze wyprowadza wszystko ku dobremu. Nic tak nie
umacnia naszej wiary, jak postawa nieustannego dziękczynienia.
Uczymy się wtedy ufności i wnikania w myśli Boże, które nie są
myślami naszymi, uczymy się odgadywać wyższe plany Boże, myśli
Boże, uczymy się wartości inaczej, nie po ludzku tylko, uczymy się
odkrywać wartości cierpienia i różnych doświadczeń. Odkrywamy
po prostu inny świat wartości. Dzięki temu, że potrafimy zdobyć się
na dziękczynienie, od razu pada światło na nasze życie i zaczynamy
myśleć po Bożemu”48. Wdzięczność jest aktem wychowawczym
zawsze w relacji do innej osoby, tj. do człowieka, do Boga, dlatego
ma szczególne znaczenie w kształtowaniu więzi międzyosobowej w
obszarze wychowania, zachodząc pomiędzy człowiekiem a Bogiem
oraz pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, dziękowanie samo w
sobie jest aktem rozpoznania otrzymanej wartości i dlatego staje się
w najwyższym stopniu wychowawcze, dlatego pomaga wzrastać ku
rozpoznanym i przeżytym wartościom.
Godność. Do wartości moralnych zalicza się godność ludzką.
Godność i wolność człowieka - jako charakterystyczne wyznaczniki
personalizmu, pojawiły się, rzecz oczywista, w koncepcji omawianego tu teoretyka wychowania, natomiast był to w koncepcji Blachnickiego personalizm ewangeliczny par excellence. Chrystocentryzm
aksjologiczny (i ewangelizm aksjologiczny) był tu jasno wytyczony:
„Nie ma silniejszego fundamentu dla obrony godności człowieka i
jego [człowieka] wolności[,] niż Chrystus, Jego Ewangelia i jego
Krzyż”49. Godność naturalna (przyrodzona) człowieka oraz godność
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transcendentna (przekraczająca przyrodę), przejawiająca się w kulturze, mają swoje logiczne oparcie w Bycie Absolutnym.
Wolność. Autor pisał o wolności człowieka w relacji do wolności Boga, ale także w relacji do wolności innych ludzi. Wolność
rozumiał jako wartość moralną (dobro moralne) związane z ludzką
wolą (dobro woli) i rozumem. Wolność jest niezbywalną wartością
człowieka i dopóki człowiek sam się owej wartości (wolności) nie
wyrzeknie, wolności odebrać nikt mu nie może („nikt nie może pozbawić nas wolności, jedynie my sami”50). Wolność jest tą wartością,
która uzdalnia do wyboru innych wartości (wolny wybór danej wartości) a nadto wolność związana jest z wyborem hierarchii wartości
(dojrzałej hierarchii wartości lub niedojrzałej hierarchii wartości).
Blachnicki wiązał wybór dojrzałej (obiektywnej) hierarchii wartości
z ingerencją Boga w człowieku, tj. z ingerencją Ducha Świętego w
ludzkie sumienie (w ludzką wolę: przemiana woli, która wybiera
wartości). Wynika z tego, że u ludzi, u których występuje niedojrzała
(subiektywna) hierarchia wartości - Duch Święty (Bóg) nie zainterweniował. Hierarchia wartości (czyli porządek dóbr) jest więc rozważana nie tylko w porządku aksjologicznym (etycznym), ale także
w porządku teologicznym, transcendentnym (w relacji do BogaDucha).
Blachnicki pisał o wolności duchowej w kontekście wiary:
„Duch Święty[,] wchodząc w życie ludzkie[,] przemienia je [życie
ludzkie], realnie, rzeczywiście przemienia. Duch Święty sprawia
przez wiarę, że człowiek poznaje i akceptuje inną zupełnie koncepcję
życia, przestawia zupełnie hierarchię wartości swego życia, staje się
człowiekiem wyzwolonym. W tym znaczeniu człowiek jest wyzwolony, że już nie jest niewolnikiem układów ziemskich, że już nie
dąży tylko do tego, żeby się bogacić, żeby rozwijać dobra materialne, żeby się urządzić w tych układach ziemskich, które i tak muszą
przeminąć. Dzięki Duchowi Świętemu i dzięki temu, że Chrystus
przez swego Ducha daje nam udział w prawdziwej, ostatecznej wizji
sensu życia i [w prawdziwej, ostatecznej wizji sensu] historii, i wtedy wszystko staje się czymś, co jest pod jego [Chrystusa] stopami.
Historia, choroba, śmierć, zmienność układów ziemskich, przemijalność dóbr materialnych, to są wszystko rzeczy, od których człowiek
50
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czuje się niezależny, od tego nie zależy moje szczęście, od tego nie
zależy moja radość, to wszystko może być albo nie być[,] i nie ma to
żadnego wpływu na zasadniczą koncepcję mojego życia. I to jest
dopiero to wyzwolenie, które przynosi nam Chrystus zmartwychwstały mocą swego Ducha”51.
Autor pisał, że wolność jest odwrotnie proporcjonalna do egoizmu, tj. egoizm objawiający się swawolą de facto zaprzecza ludzkiej
wolności. „Im bardziej wyjdziemy z kręgu swoich małych[,] egoistycznych spraw, z małego własnego kramika, który sobie postawiliśmy, tym bardziej wkraczamy w rejony wolności”52. Pisał o drodze
do wolności w kontekście odwracania procesu zniewolenia, w postaci odejścia od zła ku dobru (kto poznał dobro, tego dobro wyzwoli
od zła), w postaci odejścia od nieprawdy do prawdy (kto pozna
prawdę, tego prawda wyzwoli z kłamstwa), per analogiam można by
tu mówić, interpolując dla dopełnienia kwestii, w przypadku koncepcji Blachnickiego jako przedstawiciela pedagogiki kultury zasadzającej wychowanie na triadzie transcendentaliów Prawda-DobroPiękno, że chodzi także o drogę do wolności (o odwrócenie się od
zniewolenia) w postaci odejścia od brzydoty (niepiękna) ku pięknu
(kto pozna piękno, tego piękno wyzwoli od brzydoty [niepiękna]).
Blachnicki pisał w sposób następujący: „Droga do wolności i wyzwolenia człowieka prowadzi poprzez uznanie grzechu i zasadnicze[,] wewnętrzne nawrócenie człowieka poprzez powrót do prawdy
o sobie. (...) Wolność to przede wszystkim odkupienie z grzechu i
jego skutków. Dlatego ostatecznie tylko Ewangelia Jezusa Chrystusa
»jest orędziem wolności i siłą wyzwalającą«” 53.
Autor twierdził, że wolność w istocie wynika z utrzymania
właściwej relacji pomiędzy osobą człowieka a osobą Boga. Ponieważ zaś poszczególne osoby tworzą wspólnie (społem) społeczeństwo (wspólnotę), więc wolność społeczna (wolność wspólnotowa),
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tj. wolność społeczeństwa (wolność wspólnoty) wynika z „sumy”
wolności osób indywidualnych (z sumy dobrych, właściwych relacji
ludzi z Bogiem we wspólnocie). „Od nas, od naszej współpracy z
łaską Bożą zależy nasza wolność, która z kolei warunkuje owocność
dążeń wyzwoleńczych w skali społecznej”54. Twierdził on ponadto,
że „Wolność człowieka polega na tym, że człowiek czyni dar z siebie, że posiada siebie w dawaniu siebie”55, podobnie, jak napisano w
Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym (KDK)56. Wolność
jest darem osoby dla osoby i dlatego jej wartość jest taka istotna w
wychowaniu, bo ma zawsze wymiar personalny.
Wskazywał na warunki wstępne zaistnienia wolności: miłość i
altruizm, bezinteresowność, dawanie siebie (ofiara z siebie), przy
czym chodzi tu o wyższą, dojrzałą wolność duchową człowieka (opisywaną w kontekście ars moriendi) w zjednoczeniu z Bogiem: „Kiedy, człowiek wejdzie na drogę miłości z Chrystusem[,] to znaczy na
drogę ofiary, na drogę dawania siebie w ofierze, wtedy wchodzi na
drogę prawdziwej wolności, na drogę, na której nikt już nie zdoła go
[człowieka] zwyciężyć, bo śmierć będzie dla niego [człowieka] początkiem życia, początkiem zmartwychwstania. Dla nas nie ma innej
drogi do zwycięstwa. Każdy musi umrzeć i każdy musi cierpieć,
chodzi tylko o to, jak będziemy cierpieli i jak będziemy umierali.
Tego musimy się uczyć przez całe życie. Jeżeli nasze życie nie jest
ofiarą, jeżeli w tym życiu nie ma ofiar płynących z miłości, jeżeli
wszystko robimy po to, żeby mieć zapłatę, to nasze życie jest stracone i zmarnowane. Dopiero [takie] chrześcijaństwo, którego prawem
jest miłość, która się poświęca, jest [tym] prawdziwym chrześcijaństwem. Kiedy znajdziemy krzyż, kiedy będziemy umieli ofiarować
swoje cierpienia Bogu bez przeklinania, bez bluźnierstwa, ale w
zjednoczeniu z Chrystusem niosącym krzyż i umierającym na krzyżu, to jest dopiero chrześcijaństwo. Kiedy zdobędziemy się na to,
że[,] umierając[,] powiemy razem z Chrystusem: »Ojcze, w Twoje
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ręce powierzam życie moje«[,] wejdziemy na drogę wolności, drogę
wiodącą do pełni życia i światła”57.
Blachnicki rozumiał wolność głębiej, w relacji z Bogiem, w
zgodzie na ofiarę z własnego życia, tj. de facto w poddaniu się woli
Bożej. W zasadzie zgoda człowieka na oddanie siebie dla innych w
swoim altruizmie jest zgodą heroiczną, to znaczy - jest zaprzeczeniem egoizmu. Wynika z tego, że ateiści i ludzie zbuntowani przeciwko Bogu - nie osiągną prawdziwej wolności „do” Dobra-PrawdyMiłości (w świetle koncepcji autora). Ponadto wynika z tego, że
egoiści także nie osiągną prawdziwej wolności. Warunek oddania
siebie Bogu, aby być wolnym, godzi w błędną koncepcję wolności
„od” czegoś, lansowaną przez liberalizm, libertynizm (wolność to
[quasi]wolność „od” Boga i „od” Jego przykazań). Blachnicki ugodził celnie nie tylko w liberalistyczną i libertyńską koncepcję wolności, ale także w ideologię marksistowską i neomarksistowską (w
pozorną wolność bez Boga). Autor twierdził, że pokorna służba w
miłości jest warunkiem sine qua non prawdziwej wolności. „Drogą
wolności jest jedynie służba, dlatego że jest ona [służba] zewnętrznym wyrazem miłości, a tylko miłość przynosi wolność”58. Jeśli
miłość jest roztropną troską o dobro drugiego człowieka, to bezinteresowna służba drugiemu człowiekowi jest drogą do wolności w
prawdziwej miłości.
Autor rozumiał wolność jako wartość wewnętrzną w wymiarze duchowym człowieka, jako działanie zgodne z prawdą, przy tym
argumentował na rzecz wolności, cytując słowa św. Pawła z Tarsu,
idąc za jego listami. „Wolność jest faktem wewnętrznym, zależnym
wyłącznie od nas. Ciągle myślimy, że wolność to sprawa pewnych
zewnętrznych uwarunkowań, a tymczasem »ku wolności wyswobodził nas Chrystus« (Ga 5,1). (...) Jeżeli postępuję zgodnie z prawdą,
wtedy jestem wolny. I obojętne, czy jestem w więzieniu czy obozie.
(...) Chrystus na krzyżu był w najwyższym stopniu wolny, nikt nie
ośmieli się nawet dopuścić tej myśli, że Chrystus nie był wolny w
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tym momencie”59. Prawda (zgodność poznania z rzeczywistością)
jest warunkiem wolności, bo w prawdzie wolność jest prawdziwa, a
nie fałszywa. Nie można być prawdziwie wolnym, żyjąc w iluzji
prawdy. Droga ku prawdzie jest jednocześnie drogą do wyzwolenia,
skoro istnieje znana biblijna zasada: „Poznacie prawdę, a prawda
was wyzwoli”(J 8,32).
Autor wskazywał na decyzję, na wybór wartości jako na skutek istnienia wolności. Skoro wychowanie do wyboru wartości jest w
istocie procesem całożyciowym, to człowiek, mając do wyboru wartość i antywartość albo dwie różne wartości, czuje napięcie i rozumie, że ma dokonać wyboru poprzez decyzję. W ten sposób spełnia
się codziennie nasze prawdziwe, autentyczne człowieczeństwo, bo
bez wartości nie byłoby wyboru, a bez wyboru nie byłoby owego
dramatu walki (o wartości), dramatycznego napięcia, o którym pisał
omawiany tu autor. Ludzie, którzy nie wybierają, kierując się dojrzałą (obiektywną), duchową hierarchią wartości, żyją niedojrzale, tzn.
„według ciała” (jak to nazywał Blachnicki za św. Pawłem), czyli
żyją według odwróconej, subiektywnej, niedojrzałej, naiwnej hierarchii wartości. „Jeżeli w życiu chrześcijańskim nie ma (...) napięcia,
nie ma walki wewnętrznej, nie ma problemu ciągłej decyzji, ciągłego
wybierania tej czy innej drogi, to wskazuje to na brak autentycznego
życia chrześcijańskiego. Wtedy można przypuszczać, że człowiek,
który nie przeżywa w sobie na co dzień tego napięcia, tej walki, żyje
według ciała, jest w niewoli ciała”60.
Autor o wolności pisał także w kontekście wyzwolenia z niewoli, tak więc dopiero w opozycji do stanu braku wolności (stanu
zniewolenia, stanu niewolnictwa, stanu bycia niewolnikiem) można
zrozumieć wolność jako wartość relacjonalną, zachodzącą w relacji
(ale wcale nie relatywną), tj. właściwą tylko osobie (a nie np. zwierzętom, roślinom czy materii nieożywionej). Wskazując na przyczyny zniewolenia i warunki wyzwolenia z niewoli, rozbudowywał myśl
z Janowej Ewangelii (o wyzwoleniu przez prawdę) i myśl Jana Pawła II (o pozbyciu się lęku przed Bogiem): „To jest prawdziwy czyn
59
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wyzwoleńczy: wyzwalanie siebie od lęku, od nacisków, od opinii, od
zdania innych, [wyzwolenie] słabych braci przez podanie im [braciom] ręki. Wyzwolenie od innych uzależnień, od egoizmu, który
prowadzi do mordowania dzieci nienarodzonych. Z tym idzie w parze wyzwolenie od lęku: »Nie lękajcie się« [(Jan Paweł II, 16 X
1978)], bo tylko lęk nas czyni niewolnikami. Kto się nie boi, ten jest
wolny, nawet, kiedy znajduje się za kratami więzienia czy w obozie
koncentracyjnym. To jest wolność synów Bożych, której nam nikt
nie może odebrać, tylko my sami - przez lęk, przez strach. Wyzwolenie przez prawdę: »prawda was wyzwoli« (J 8,32). [Prawda] Wyzwoli nas wtedy, gdy będziemy mieli odwagę mówić prawdę, domagać się prawdy, świadczyć o prawdzie, czynić prawdę”61. Autor dodał, że wolność ludzką osiąga się przez odzyskanie godności (w relacji z Bogiem): „Wyzwolenie człowieka polega na przywróceniu mu
[człowiekowi] godności dziecka Bożego”62. Zatem, wyższe wartości
duchowe (moralne, religijne) są niezbędne, dla przywrócenia wolności człowiekowi, natomiast wolności wcale nie osiąga się przez odrzucenie wyższych wartości duchowych (religijnych, moralnych), ale
przez pełne przyjęcie tychże właśnie wartości moralnych i religijnych (godność przysługuje każdemu człowiekowi, nawet wtedy, jeśli
odrzuca Boga i moralność, ale wtedy nie jest on wolny, lecz zniewolony przez „ciało”, przez materię, tj. przez najniższe wartości materialne, utylitarne, witalne, hedonistyczne, przyjemnościowe, związane ze zmysłami, przy redukcji wartości duchowych). Blachnicki był
przeciwnikiem redukcjonizmu, konsumpcjonizmu, a obiektywna
hierarchia wartości została w jego koncepcji wychowawczej zachowana. Wartości i antywartości (np. wolność i zniewolenie, prawda i
kłamstwo) są umieszczone odpowiednio w pewnych ciągach logicznych. Prawda zawsze towarzyszy wolności a kłamstwo zawsze idzie
w parze ze zniewoleniem, więc chcąc wychowywać przez wartości,
trzeba się wyrzec antywychowania przez antywartości, bo zaistniałaby tu sprzeczność logiczna.
Autor pisał, rozwijając słowa Jezusa Chrystusa w kontekście
aksjologicznym (etycznym): „Jeżeli - w myśl słów Chrystusa 61
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prawda wyzwala człowieka, to wynika z tego, że niewola człowieka
polega na kłamstwie. Człowieka zakłamanego w swojej świadomości, ulegającego kłamstwu, posługującego się kłamstwem, nie możemy, nie mamy prawa i nie powinniśmy potępiać, ale musimy zrozumieć, że on [człowiek zakłamany] jest niewolnikiem kłamstwa i
dlatego najbardziej godnym pożałowania i godnym pomocy naszym
bratem. Jeżeli takiego człowieka utwierdzimy w kłamstwie, jeżeli
przez swoje milczenie pozostawimy go w złudzeniach, jeżeli oszczędzimy go [człowieka zakłamanego][,] nie mówiąc mu prawdy, to
wyrządzamy mu [człowiekowi zakłamanemu] wielką krzywdę. Jeżeli natomiast kogoś wyzwalamy z kłamstwa, chociaż jest to dla niego
[kogoś (człowieka zakłamanego)] w tej chwili bardzo bolesne, to
spełniamy prawdziwe i podstawowe dzieło miłosierdzia względem
niego [tego kogoś (tego człowieka zakłamanego)]. Jednak motywem
zbliżania komuś prawdy, przekonywania go o prawdzie [—] nie
może być pragnienie jakiegoś triumfowania nad nim [tym kimś
(człowiekiem zakłamanym)], okazania mu [temu komuś (człowiekowi zakłamanemu)] swojej wyższości, chęć zwyciężenia go [tego
kogoś (człowieka zakłamanego)], zawstydzenia czy poniżenia, lecz
tylko miłość, to znaczy pragnienie uwolnienia go [tego kogoś (człowieka zakłamanego)], podniesienia, wyzwolenia w ten sposób. Jeżeli
tak będziemy postępowali, będziemy naśladowali Boga - Ojca miłosierdzia, którego Oblicze objawił właśnie Chrystus w przypowieści o
synu marnotrawnym”63. Autor wskazał na zasadę powinności, która
ma pierwszeństwo przed zasadą wolności. „Podejmując jakąś sprawę[,] nie trzeba się nigdy pytać: czy wolno? Należy tylko się pytać:
czy trzeba?”64.
Wyrozumiałość. Autor wskazywał na wartość wyrozumiałości (nie należy mylić jej z tzw. „tolerancją” wprowadzoną w ideologii liberalizmu). Definiował ją następująco: „Wyrozumiałość polega
na tym, aby patrzeć na każdego [człowieka] nie z punktu widzenia
obiektywnych zasad wartościowania i według tego szacować i sądzić, lecz z punktu widzenia jego [każdego (człowieka)] świadomo63
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ści i jego [każdego (człowieka)] sumienia. Wtedy okaże się, że nie
ma właściwie w drugim co sądzić, bo świadomego zła często wcale
tam nie ma. Jest ślepota, są namiętności różne, wpływy szkodliwe
dziedziczne czy pochodzące z otoczenia, a wśród tego biedna dusza
ludzka[,] osaczona, bezradna i opuszczona. Czy można wtedy podchodzić do takiego człowieka z sądem i potępieniem?” 65.
C) Wartości poznawcze - Prawda.
Prawda. Autor podkreślał szczególne znaczenie prawdy w życiu człowieka jako wartości podstawowej, a bez prawdy nie zaistnieją żadne inne wartości, wszak prawda jest owym światłem, które
oświetla wszystko inne i przynosi realne szczęście człowiekowi, bo
prawda jest dobrem, w myśl zasady transcendentaliów. Natomiast
„Źródłem wszelkiego nieszczęścia, zarówno jednostki, jak i społeczeństwa[,] jest życie bez prawdy, życie poddane pewnym instynktom, pożądaniom, które nie są poddane jakiejś obiektywnej prawdzie. Tylko to[,] co jest prawdą, jest równocześnie dobrem dla człowieka. (...) Bardzo wielu ludzi żyje bez prawdy. Niektórzy głoszą
nawet, że życie polega na niepoddawaniu się żadnym regułom, żadnemu skrępowaniu, lecz na podążaniu spontanicznie za tym, co odczuwa się w sobie jako instynkt życia, jako pragnienie. Taka postawa
sprowadza życie ludzkie do poziomu życia zwierzęcego. Zwierzęta
jednak kierują się instynktem, który zabezpiecza rozwój życia według obiektywnych praw nim [życiem] rządzących. Człowiek natomiast, kiedy nie postępuje za światłem rozumu, za światłem prawdy,
oddając się w niewolę instynktów, rozmija się nawet z obiektywnym
prawem, które dotyczy życia i jego [życia] zachowania” 66. Przestrzegał jednak przed pozorami wartości (pozorami dobra), tj. przed pychą, więc mówił tu o paradoksie poznania ludzkiego. „Paradoks,
który towarzyszy nam (...) na całej drodze życia wewnętrznego: im
bardziej przeżywamy to, że jesteśmy ciemnością lub w ciemności,
tym pełniej chodzimy w świetle. Dopóki nam się wydaje, że jesteśmy w świetle, że wszystko wiemy, że znamy siebie, że wiemy, co
mamy czynić i uważamy, że dobrze znamy wolę Bożą, dopóty w
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gruncie rzeczy żyjemy w złudzeniach”67. Epistemologicznoaksjologiczna perspektywa oparta o wewnętrzny paradoks ciemności
i światła (fałszu i prawdy, zła i dobra) w człowieku jest warta podkreślenia w obszarze wychowania (moralny samokrytycyzm wychowawcy, moralny samokrytycyzm wychowanka w rozpoznawaniu
rzeczywistości duchowej). Tzw. samorealizacja poza moralnością,
albo wbrew moralności - jest drogą pozornego światła w wychowaniu, prowadzi donikąd.
Autor pisał o prawdzie jako o wartości, przy czym w szczególności chodziło o prawdę o relacji między człowiekiem a Bogiem.
„Żeby jednak [stanąć] przed Bogiem w całej prawdzie, (...) nie tylko
muszę uznać, że jestem grzeszny wobec Boga, ale i to, że nie jestem
zdolny do tego, żeby o własnych siłach siebie zmienić, uwolnić się
od swoich grzechów, że nie jestem zdolny do tego, żeby się usprawiedliwić przed Bogiem swoim własnym wysiłkiem, swoją własną
mocą”68. Autor pisał: „Prawda nigdy nie jest utopijna, nigdy nie jest
nierealna. Prawdę trzeba zawsze głosić[,] nie pytając się, czy to jest
w tej chwili realne. W naturze prawdy leży to, że ona [prawda] musi
być ogłoszona, musi być ogłoszona, musi być proklamowana. Były
takie wypadki w historii, że trzeba było setek lat, żeby prawda przez
kogoś głoszona, w końcu została przyjęta i wprowadzona w życie.
Potwierdza to, że głoszenie prawdy zawsze ma sens nigdy nie jest
nierealne”69. Należy tu przypomnieć o dwojakim rozumieniu terminu
‘prawda’: 1) zgodność poznania z rzeczywistością, 2) manifestacja
(objawienie) rzeczywistości. Blachnicki pisząc o realnej ‘prawdzie’,
rozumiał przez to obydwa ww. terminy, jak kontekstowo można
wnioskować. Autor twierdził o prawdzie dotyczącej człowieka wewnętrznego (prawdzie psychologicznej, duchowej), że: „Tylko to, co
Bóg o nas wie, jest prawdziwe. Gdy Boży obraz o nas stanie się naszym własnym obrazem, wtedy dopiero staniemy w prawdzie przed
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Bogiem i przed sobą. Wtedy zostanie uleczona nasza ślepota. Wtedy
zostaniemy uleczeni z niewoli kłamstwa, która jest w nas”70.
D) Wartości estetyczne - Piękno.
Piękno. Autor był realistą i z punktu widzenia realizmu kwestionował idealizm, kwestionował zakaz mówienia o brzydocie i
nienawiści, o negatywach ducha ludzkiego (o negatywnych czynnościach i negatywnych wytworach antykultury ludzkiej). Tylko i wyłącznie mówienie o pięknie i miłości - jako o dobrach - nie wystarczy, to za mało (bo samo „myślenie pozytywne” jest złudą, iluzją).
„Trzeba (...) zakwestionować slogan, który dzisiaj często się słyszy
(...). Głosi on [slogan], że można mówić tylko pozytywnie: o miłości,
o pięknie, (...) bo (...) dzisiejszy człowiek nie lubi słuchać (...) negatywnych sformułowań. Wszystko ma być pozytywnie i radośnie (...).
A to jest bujanie w obłokach i zupełne rozmijanie się z życiem” 71.
Blachnicki zauważał wartości estetyczne w kontekście antropologicznym, a raczej ich brak w obecnej kulturze, np. w filmie. Jednym
z przykładów antropologiczno-aksjologicznego, krytycznego spojrzenia na kulturę filmową jest takie oto zdanie: „Jeśli krytycznie
popatrzymy na przeciętne filmy, to zauważymy, że (...) Pomija się w
ogóle wartość człowieka, wartość osoby ludzkiej. Bardzo rzadkie są
filmy, które potrafią pokazać nam człowieka, który wartością swej
osobowości, swojego człowieczeństwa [-] innych pociąga i jest wzorem wychowawczym”72.
E) Wartości użytecznościowe, techniczne, ekonomiczne
Autor wypowiadał się krytycznie nie tyle o samych dobrach
materialnych, ile o ich błędnym użyciu, o przedkładaniu wartości
(dóbr) niższych (materialnych) nad wartości (dobra) wyższe (duchowe), albo też o przedkładaniu „mieć” nad „być”. Wskazywał tym
samym na odwróconą, niedojrzałą, subiektywną hierarchię wartości
jako na błędny porządek dóbr (błędny porządek wartości), który nie
cofa się przed wywyższeniem antywartości (np. zła w postaci nie70
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sprawiedliwości czy kłamstwa), kosztem wartości (dobra w postaci
sprawiedliwości czy prawdy). Człowiek kieruje się wtedy machiavelliczną zasadą, mówiącą, że cel uświęca środki (skutkiem czego jest
to, iż dla subiektywnego poczucia szczęścia krzywdzi się innych,
sprowadza się na nich obiektywne nieszczęście, np. bogacz krzywdzi
biednego odbierając mu zapłatę). „Ciągle myślimy, że życie to tyle,
co użycie. Ciągle staramy się coś dla siebie zagarnąć, coś posiąść.
Nie cofamy się przed niesprawiedliwością, przed kłamstwem. W
różny sposób staramy się zdobyć to, co[,] według nas[,] może nam
dać szczęście. Tak postępujemy, jakby naszym bogiem były dobra
materialne. Pieniądz staje się najwyższą wartością. Dla zdobycia
pieniędzy gotowi jesteśmy do wszystkiego. Ale to jest właśnie tragedia naszego życia. Na tym polega nasze zaślepienie, że przybraliśmy
taki sposób życia, który nie odpowiada myśli Bożej, który opiera się
na wielkim złudzeniu i nieporozumieniu”73. Antywartości (ułuda
wartości) nie przynoszą w efekcie jednak prawdziwego szczęścia,
nie prowadzą do dobra, ale do zła, dlatego nie można opierać wychowania na antywartościach albo na wartościach zredukowanych do
materialnych, niższych.
II. Antywartości (zaprzeczenia dobra).
Autor opisywał, analizował antywartości w kontekście kondycji ludzkiej (antropologia aksjologiczna, aksjologia antropologiczna).
Człowiek jako istota skażona, słaba z natury, jest skłonny do antywartości, ulega pokusom negatów wartości (złu, kłamstwu itd.). Jednak Blachnicki posunął się w swoich określeniach jeszcze dalej,
niemal do negacji zdolności czynienia dobra przez człowieka, wskutek skażenia (grzechu). Antropologia i aksjologia warunkują się wzajemnie w tym sensie, że filozofia człowieka warunkuje etykę (filozofię dobra), natomiast etyka wpływa na rozpoznanie kondycji człowieka. Warto zwrócić uwagę na koncepcję człowieka w kontekście
czyniciela, aktosprawcy antywartości. „Nie możemy być spokojni co
do tego, czy żyjemy w świetle, czy w ciemności, póki nie żyjemy w
stałej świadomości naszej grzeszności, naszej nieudolności, naszej
absolutnej niezdolności do jakiegokolwiek dobra. Póki nam się wydaje, że jeszcze cokolwiek dobrego w nas jest, póty jeszcze jesteśmy
73
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w ciemności”74. Owa ‘ciemność’ to jest, oczywiście, analogon antywartości (negaty wartości: zło, kłamstwo itd.), a światło - to analogon ‘wartości’, lecz tu bardziej chodziło o wyostrzenie sumienia
ludzkiego, wyczulenie go na wartości moralne i antywartości moralne (negaty wartości moralnych).
Autor wskazał na moralną zasadę: akcji - reakcji, przy czym
Newtonowska zasada: „każda akcja budzi reakcję” została tu przeniesiona w sferę moralności. Każdą reakcję negatów wartości boleśnie odczuwa (każdy, pewien?) człowiek samotnie walczący z antywartościami, tylko za pomocą własnej woli. Blachnicki posługuje się
tu pewną metaforą, obrazem dla ilustracji problemu. Antywartości są
jak „mur”, a wola ludzka staje się jak głowa ludzka, która ów mur
próbuje bezskutecznie przebić. Z tej koncepcji nie wynika jednak
pesymizm moralny (wszak ‘głową muru się nie przebije’, jak mówi
przysłowie), ponieważ należy uwzględnić czynnik nadprzyrodzony
(Boga, łaskę Bożą) jako pomoc w zwalczeniu antywartości. Zatem z
antywartościami należy walczyć, ale głównie pośrednio: zdając się
na pomoc Boga. Próby wytworzenia miłości poprzez akty woli (tzw.
w teologii duchowości ‘czynność własna’), aby za pomocą miłości
bezpośrednio (duchowo, wewnętrznie) przeciwstawiać się antywartościom - są skazane na niepowodzenie. „Jedno (...) wydaje się być
pewnym: celem wysiłku woli nie może być nigdy bezpośrednie wywołanie skutku w sensie jakiegoś »ulepszenia« naszego wnętrza.
Jakieś heroiczne zmaganie się, wytężanie woli, aby wykrzesać z
siebie uczucie żywej miłości, aby usunąć z siebie oschłość, obojętność, odsunąć natrętne myśli - nigdy nie osiągnie zamierzonego celu.
Przeciwnie, im większy wysiłek zrobimy w kierunku usunięcia danej
niedoskonałości, tym silniej będziemy ją [niedoskonałość] odczuwali. Działa tutaj bowiem naturalne prawo o reakcji równej[,] co do
wielkości[,] odpowiadającej wszelkiej akcji! Im silniej uderzamy o
ścianę, tym silniejszy stawia ona [ściana] opór. Tak samo jest, gdy
wysiłkiem swojej woli uderzamy o mur, w skałę skażenia naszej
natury. W życiu wewnętrznym należy więc unikać wszelkiego takiego »szarpania się«, (...) należy nastawiać się na przyjęcie tego, co w
nas jest, i na oczekiwania tego, co może zdziałać w nas jedynie Bóg.
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To oczekiwanie zaś musi być głęboko pokorne i nie może polegać na
wyznaczaniu Bogu tego, co teraz powinien w nas zrobić!”75. Pomoc
we wzrastaniu, w wyzwalaniu się z antywartości zapewnia łaska
Boga, ale wysiłek człowieka w przezwyciężeniu negatów wartości
także powinien być podjęty we współpracy z Bogiem (z bezinteresownym darem Jego pomocy zwanym łaską).
Zło. Autor wielokrotnie wypowiadał się na temat zła (antywartości moralnej), można przytoczyć dla przykładu kilka charakterystycznych wypowiedzi. Koncepcja zła u Blachnickiego jest, rzecz
jasna, koncepcją chrześcijańską co do genezy. „Korzeniem (...) zła
jest bunt przeciwko Bogu, jest nieposłuszeństwo, najpierw anioła,
który został strącony i stał się szatanem, a potem nieposłuszeństwo
człowieka - pragnienie istnienia w niezależności od Boga: »Staniecie
się jako bogowie...« (por. Rdz 3,5)”76. Blachnicki nie był wszakże
manichejczykiem, więc nie uznawał absolutności zła, nie uznawał
nieracjonalnego, nielogicznego poglądu o istnieniu jakoby dwóch
Absolutów (Dobra i Zła), skoro uważał, że „Zło jest bezsilne, zło
musi służyć także dobru. Ostatecznie wszystko musi służyć zwycięstwu dobra. Wszelkie wysiłki, wszelkie próby, które mają swe źródło
w inspiracji złego ducha, wszelkie te wysiłki realizowane przez
biednych ludzi, którzy są niewolnikami grzechu i szatana, i kłamstwa
- prowadzą do zwycięstwa dobra”77. Twierdził, że każde konkretne
zło, reprezentowane przez danego człowieka, Bóg może przemienić w
konkretne dobro (np. wskutek metanoi, nawrócenia). Nie ma takiego
zła na świecie, wobec którego Bóg jest bezsilny, bo to zło jest bezsilne
wobec Dobra (Boga). Działanie Boga-Dobra na złego człowieka jest
działaniem przemieniającym, zmieniającym, odwracającym hierarchię
wartości (porządek dóbr). Blachnicki, nawiązując do sceny wyrzucenia demona z opętanego (Łk 4,35), dał przykład zła (pijaństwa): „Jedno Jego [Boga] słowo wystarczy, aby uwolnić nas. (...) Tak się czasem
mówi: »Ten człowiek już jest zgubiony. On [człowiek] już z nałogu
pijaństwa nie wyjdzie. Trzeba na niego [tego człowieka] machnąć
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ręką«. To nieprawda. To jest niezgodne z Ewangelią. Któż bowiem
może postawić granicę wszechmocy Bożej?”78.
Kłamstwo. Autor pisał nie tylko o wartościach, ale także o antywartościach (np. o złu, kłamstwie), o systemach antywartości, o
zorganizowanych strukturach antywartości (państwach totalitarnych i
nie tylko): „Historia pokazuje, że zło, którego orężem jest kłamstwo i
strach, wciela się i objawia w życiu jednostek, grup i w całych systemach sprawowania władzy i zniewalania narodów”79. Sługa Boży
scharakteryzował kłamstwo jako zło moralne, powodujące określone
(destrukcyjne duchowo) skutki w człowieku. Kłamstwo deterioryzuje człowieka, pociąga za sobą kolejne zło moralne, stąd wynika podstawowe dla wychowania przesłanie o wychowaniu w prawdzie, jako
fundamentu dla moralności ludzkiej. „Wszelkie kłamstwo ma swoje
źródło w kłamstwie podstawowym, które przebudowuje samoświadomość człowieka w samym rdzeniu jego osobowego istnienia.
Kłamstwo to wyrażone jest w słowach Kusiciela: »...tak jak Bóg
będzie znali dobro i zło« (Rdz 3, 5). Ulegając tej pokusie człowiek
przyjmuje - nie odpowiadającą jego [człowieka] naturze - samoświadomość bytu absolutnego, istniejącego z siebie i dla siebie. [Człowiek] Siebie też czyni normą dobra i zła, ku sobie też kieruje swoją
miłość, czyli moc oddania siebie (samo-lubstwo). Z tego odruchu
samo-ubóstwienia wyrasta też tendencja do poddania sobie wszystkiego i wszystkich. Kłamstwo więc konstytuuje fundamentalną samoświadomość człowieka i przez to człowiek staje się niewolnikiem
w głębi swej istoty, zdeterminowanym równocześnie do zniewalania
innych. (...) Kłamstwo staje się (...) jakąś nieuniknioną koniecznością
dla tych, którzy żyją w zakłamaniu podstawowym, nie poddając
swego istnienia Bogu. Żyjąc (...) w nieustannym lęku przed zdemaskowaniem kłamstwa (...), nie widzą oni [ludzie żyjący w kłamstwie]
innej drogi (...)[,] jak kolejne zaszczepianie lęku tym, którzy powinni
uznać ich [ludzi żyjących w kłamstwie] władzę poprzez uznanie
kłamstwa (...). Kiedy zaś się to nie udaje i zmuszeni są kapitulować
wobec świadectwa danego prawdzie, sięgają do zabójstwa. (...)
Kłamstwo - które (...) jest duchowym zabójstwem dokonanym na
78

Tenże., Pielgrzymowanie nadziei. Nowenna, cz. III, Modlitwa o dar Nowej Kultury, Światło-Życie 1993, s. 41.
79
Tenże., Charyzmat i wierność, Carlsberg 1985, s. 26.

255

prawdzie - rodzi zabójstwo. Dlatego Chrystus nazywa szatana ojcem
kłamstwa i zabójcą (por. J 8,44)”80. Autor pisał o kłamstwie ludzkim
jako o świadomym błędzie epistemologicznym: „Tyle jest błędów w
naszym życiu i tyle kłamstwa; jesteśmy prawdziwymi niewolnikami
ducha kłamstwa (...)”81. Błąd poznawczy prowadzi do zniewolenia
epistemologicznego u człowieka, do zanegowania wolności ludzkiej.
Zniewolenie. Autor za antywartość uznawał strach lub lęk
oraz niewolę. Stąd proponował wyzwolenie (wolność) od zniewolenia, przezwyciężenie strachu i lęku - przez odwagę świadczenia o
dobru (miłością, otwartością na drugiego człowieka, którego traktuje
się jako brata): „Lęk stwarza w nas sytuację niewoli wewnętrznej i
dlatego problem przezwyciężenia lęku i strachu jest kluczowym problemem w całym zagadnieniu wyzwolenia człowieka” 82. Autor dodawał, iż „Lęk sprawia, że jesteśmy niewolnikami. Człowiek, który
się nie boi, jest człowiekiem wolnym nawet w kajdanach, nawet w
więzieniu, nawet przykuty do łoża boleści, nawet w chwili konania
na krzyżu. To jest tajemnica naszej wolności. Wszędzie tam, gdzie
panuje strach, gdzie jeden człowiek boi się drugiego, jest niewola. W
naszym narodzie i na całym świecie istnieje dziś sytuacja, którą
określa dialektyka: pan - niewolnik. W każdym systemie, w którym
ludzie są podzieleni na panów i niewolników, strach jest udziałem
jednej i drugiej strony. Niewolnicy boją się panów, gdyż są od nich
zależni. Boją się też panowie, boją się nawet bardziej[,] niż niewolnicy. Popatrzmy na wielkich tego świata. Nikt z nich nie wychodzi
na ulicę, na spotkanie z podwładnymi bez ochrony”83.
Zniewolenie jest zaprzeczeniem wolności, a kłamstwo jest
zniewoleniem prawdy. Zniewolenie zewnętrzne (fizyczne) i zniewolenie wewnętrzne (duchowe) to dwa oblicza niewoli (niewola duchowa, wewnętrzna jest realnie gorsza od niewoli materialnej, zewnętrznej). Autor pisał, analizując wielorakie uwarunkowania anty80
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wartości i czerpiąc z własnego, autentycznego, głębokiego doświadczenia więzień okupanta, obozów koncentracyjnych: „Narzucona
nam konieczność życia w nieustannym zakłamaniu stanowi najgłębsze źródło albo nawet samą istotę naszej niewoli. Człowiek bowiem,
który żyje w wewnętrznej prawdzie[:] [1.] ze sobą, [2.] ze swoim
sumieniem, [3.] [ze] swoją naturą i [4.] [ze swoim] powołaniem, a
ostatecznie [5.] z myślą Bożą w sobie, jest wewnętrznie wolny, chociażby nawet zewnętrznie dźwigał lub znajdował się za kratami więzienia albo za drutami kolczastymi obozu. Także w jego [człowieka]
sytuacji spełnia się obietnica: »Prawda was wyzwoli«. Ale z powyższego wynika również, że właściwie nikt nie może pozbawić nas
wolności, jedynie my sami. Chrystus stojący w więzach przed Piłatem i przybity do Krzyża pozostał w najwyższym stopniu wolny,
dając świadectwo prawdzie, iż Bóg jest miłością”84. Wyzwolenie z
niewoli do wolności jest w pierwszym rzędzie wyzwoleniem z niewoli duchowej do wolności ducha. Autor ukazywał niewolę w kontekście konieczności i życiowych uwikłań człowieka, nadto trafnie
diagnozował (duchowe, wewnętrzne, jaźniowe) źródło niewoli ludzkiej – w postaci struktur kłamstwa, życia wbrew sumieniu, życia
niezgodnego z naturą ludzką, życia w niezgodzie z Bogiem.
Rozpusta. Blachnicki pisał o lansowaniu przez współczesną
pseudokulturę - antywartości (pornografii, rozpusty, cudzołóstwa,
sodomii...) jako zagrożeniu dla moralności społeczności (rozpowszechnianie pornografii ma służyć złamaniu norm moralnych, sterowanemu planowo osłabieniu chrześcijaństwa przez liberalizm moralny i jego dysponentów): „Przykazania Boże stały się pośmiewiskiem. Książki, w sposób, który się nawet w głowie nie mieści, wykpiwają podstawowe normy etyczne, zwłaszcza w dziedzinie VI
przykazania, i to jest lektura obowiązkowa dla dzieci i młodzieży w
szkołach, masowo rozpowszechniania w każdym kiosku. Dawniej
byłoby to zaliczone do literatury zbrodniczej, za ich rozpowszechnianie karano by ludzi więzieniem, a dzisiaj karze się tych, którzy
nie wypełniają normy w sprzedawaniu takiej literatury. Prawdziwy
zalew, zaplanowana akcja niszczenia »murów Jerozolimy«, to jest
norm etycznych, przykazań Bożych. Tu i tam wznoszą się jeszcze
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szczątki murów. Z tym większą wściekłością atakuje się je [mury
(normy etyczne)], żeby padły”85.
Fałsz. Autor zaliczył do antywartości także: „fałszywy sąd o
swej wartości, przyznanie sobie samemu godności i wartości, której
w rzeczywistości nie ma”, a dzieje się tak wtedy, kiedy „człowiek
maluje sobie w swej duszy obrazy przyszłych powodzeń i triumfów,
gdy naprzód kosztuje nagrody i uznania za prace, które jeszcze nie są
ukończone lub ocenione przez drugich. Gdy wyobraźnia stwarza
fikcyjne pochwały i uznania, podziwy i zachwyty itp. i delektuje się
tą obrzydliwą fikcją (...)”86. Człowiek powinien żyć w prawdzie, a
nie w iluzji, dltaego wychowanie realistyczne powinno być pozbawione tego typu sytuacji iluzyjnych.
Pycha. Autor Pielgrzymowania nadziei wskazał na pychę jako
na zło (antywartość), która fałszuje człowieczeństwo (fałszywa autodeifikacja) i przeprowadził jej wnikliwą analizę. „Pychę można określić jako poczucie istnienia z siebie albo jako samoubóstwienie. (...)
Postawa ta (...) polega na braku wszelkiej świadomości własnej
względności”87. Autor dostrzegał cechę niewdzięczności w pysze
(niewdzięczność jako element rozpoznawczy pychy u osoby):
„Człowiek pyszny za nic nie dziękuje, bo zawsze sądzi, iż zasłużył
na więcej[,] niż otrzymał”88. Autor stwierdzał także zafałszowanie
obrazu samego siebie u osoby pysznej: „Człowiek pyszny nie potrafi
znieść obrazu własnej nędzy i woli utożsamiać się z ideałem, który
jest przedmiotem jego pragnień. A jeżeli już odkryje w sobie zło,
wtedy pogrąża się w smutku i rozpaczy” 89. Uważał, że „Pycha potrafi uczynić skomplikowanymi najprostsze sprawy”90. Wskazywał na
samopoznanie człowieka i na wyróżniki (wskaźniki) owego samopoznania: „Kto nie zna swojej pychy, ten w ogóle jeszcze nie zna siebie. Początek poznania siebie w świetle Bożym, w świetle Ducha
Świętego, to jest poznanie swojej pychy jako podstawowej, codziennej tendencji. Pycha musi się dla nas stać zasadniczym problemem
85
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życia wewnętrznego”91. Wskazywał na pychę jako na antywartość
uniemożliwiającą zbawienie (ocalenie człowieka przez Boga) oraz
wszelki rozwój moralny, wszelkie wychowanie: „Człowiek sam
chciałby siebie zbawić, nie chce nikomu zawdzięczać tego, że jest
zbawiony. Uważa, że jego własny wysiłek, jego asceza, jego silna
wola, jego postanowienie [-] są źródłem poprawy, udoskonalenia
siebie. A to właśnie jest pycha”92. Dookreślał, że „Nasza pycha nie
chce być zbawiona przez łaskę. Nasza pycha chce mieć swoje zasługi. Dlatego wcale nie jest to takie łatwe, żeby się zdać na Boga. Ktoś
powie: »No cóż, to ja rozłożę ręce i powiem, że już nic nie muszę
robić, zdam się tylko na Boga, na Jego [Boga] łaskę«. Spróbujmy to
zrobić. To jest najtrudniejsze dla naszej natury. Nasza pycha nie chce
zrezygnować z tego, żeby mieć coś w ręku. Pycha, która chce móc
zawsze sobie wszystko przypisywać, jest w nas głęboko zakorzeniona”93. Twierdził, że „Pycha nie chce uznać, że nie potrafi być dobra
sama z siebie”94. Pisał o człowieku pysznym następująco: „Każdy
człowiek pyszny jest »samozwańcem«, sam wynosi się na tron, nie
czekając na świadectwo drugich”95. Pisał o pysze i jej przejawach
następująco: „Nieraz pycha objawia się w ten sposób, że człowiek
nie potrafi ścierpieć obok siebie nikogo, kto stałby wyżej od niego
albo, kto nie byłby mu [człowiekowi] poddany. Chciałby wszystkich
sobie poddać i podporządkować. Ta tendencja jest w każdym z nas,
w mniejszym lub większym stopniu. Objawia się ona [tendencja] w
ten czy inny sposób, ale każdy z nas ją [tendencję] w sobie odkrywa
- i to jest jakiś problem”96. Pycha jako antywartość, jako negat wartości pokory jest w gruncie rzeczy zaprzeczeniem człowieczeństwa,
prowadzi do antywychowania, antykultury, działa przeciwko paidei
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(kultury, wychowania), dlatego nie może być podstawą działań wychowawczych.
Zarozumiałość. Innym rodzajem negatu wartosci jest przykładowo zarozumiałość - jako odmiana pychy. Autor charakteryzował zarozumiałość (człowieka zarozumiałego) następująco: „Człowiek zarozumiały najpierw sam sobie oddaje chwałę, jest pierwszym
»bałwochwalcą«, sam sobie najpierw oddaje pokłony, sam osadza się
na tronie, a potem zwraca się z pretensją do drugich, aby czynili tak
samo”97. Zarozumiałość podobnie jak pycha, nie może być podstawą
wychowania, bo wychowanie nie może opierać się na jakichkolwiek
negatach wartości (na jakichkolwiek antywartościach).
Streszczenie
Elementy teorii wartości w koncepcji ks. Fr. K. Blachnickiego
Ks. Franciszek Karol Blachnicki (1921-1987) był założycielem
Ruchu „Światło-Życie” w Polsce. Stworzył pedagogikę kultury
chrześcijańskiej w oparciu m. in. o antropologię chrześcijańską, aksjologię chrześcijańską (uniwersalną etykę katolicką), zakorzenioną
w teologii. Autor artykułu pokazuje niektóre elementy koncepcji
wartości w dziele (oeuvre) ks. Blachnickiego (zarys jego realistycznej teorii aksjologicznej). Wartości (dobra) są podzielone na grupy,
tworząc obiektywną hierarchię wartości. Najwyżej umieszczone są
wartości religijne (Bóg, świętość), poniżej wartości moralne (np.
sumienie, patriotyzm) jako wynikające z wartości religijnych. Inne
wartości (np. poznawcze, estetyczne, użytecznościowe) stoją niżej w
obiektywnej hierarchii aksjologicznej i są podporządkowane wartościom religijnym i moralnym. Istnieją wartości (dobra) oraz antywartości (negaty dobra). Wychowanie człowieka nie może opierać się o
antywartości. Autor artykułu próbuje zrekonstruować hierarchię
wartości w aksjologicznej koncepcji ks. Blachnickiego i podaje
przykłady konkretnego rozumienia poszczególnych wartości i antywartości przez niego. Autor artykułu wykorzystał aksjologiczną metodę analizy wartości (stosowaną przez prof. Bogusława Żurakowskiego) i metodę historiograficzną analizy dokumentu (dla analizy
tekstów ks. Blachnickiego).
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Summary
Elements of theory of values in rev. Fr. K. Blachnicki’s conception
Rev. Franciszek Karol Blachnicki (1921-1987) was a founder
of Movement ‘Light-Life’ in Poland. He created pedagogy of Christian
culture e. g. based on Christian anthropology, Christian axiology (universal Catholic ethics), rooted in theology. Author of article shows some
elements of conception of values in rev. Blachnicki’s oeuvre (outline of
his realistic axiological theory). Values (the good) are divided on
groups, creating objective hierarchy of values. There are religious values
(God, holiness) placed at most, below there are moral values (e.g. conscience, patriotism) as resulting from religious values.. Another values
(e. g. cognitive, aesthetic, useful values) are located below in objective
axiological hierarchy and they are subordinated to the religious and
moral values. There are values (goods) and anti-values (negats the
good). Education (upbringing) of a man can not based on anti-values.
Author of this article (author of this paper) tries to reconstruct hierarchy
of values in axiological conception of rev. Blachnicki and he gives examples of specific understanding of individual values and negative
values by him. The author of this article (this paper) used the axiological
method of analysis of values (used by professor Bogusław Żurakowski)
and historiographical method of analysis of document (for analysis of
texts written by rev. Blachnicki).
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HUMANIZM – SEMPER IN ALTUM…
Słowo wstępne
Postulat „nowego humanizmu”, do którego wzywał i który budował błogosławiony Jan Paweł II, jest dla współczesnych dziejowym testamentem, wyzwaniem i pilną potrzebą chwili. Pytając
wszak o człowieka (kim on jest?), zawsze pytamy o humanizm, a z
nim pytamy o prawdę (czym jest prawda?). Pytamy w końcu o swoje
osobiste Westerplatte: „(…) jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć
i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć,
jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie
można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości,
które trzeba utrzymać i obronić (…) utrzymać i obronić, w sobie i
wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych”1. Myśl Jana Pawła II
ma ponadczasowych adresatów (to nie tylko „młodzi przyjaciele
papieża z lat 80. XX wieku). Wśród nich jest każdy, kto gotów jest
odkryć swą „życiową i słuszną sprawę” – odkryć i „obronić dla siebie i dla innych”. Zastanawiając się, jakie to zadanie stoi przed
współczesnym zadeklarowanym humanistą, o co powinien walczyć,
od jakiego obowiązku i powinności nie może się uchylić i zdezerterować, odpowiedź jest tylko jedna: to obrona Prawdy o Człowieku.
Ów bezcenny przyczółek jest osobistym Westerplatte i sensem kariery każdego humanisty. Być Strażnikiem Prawdy, to życiowy cel
każdego humanisty, co więcej, to życiowy cel każdego człowieka,
bez wyjątku!
Korzenie antropologicznego błędu
W dziejach Europy, a zwłaszcza jej kultury, poważnym wyzwaniem rzuconym chrześcijaństwu, zarówno jako religii, jak i jako
cywilizacji, był okres epoki oświecenia. Ówczesne przemiany społeczne, w tym stosunek do sacrum, z wcześniejszym kartezjańskim
1

Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa skierowana do młodzieży
zgromadzonej na Westerplatte (Gdańsk, 12 czerwca 1987), online:
http://mateusz.pl/jp99/pp/1987/pp19870612a.htm (dostęp: 3.03.2012).
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rozdzieleniem res exstensa od res cogitans oraz późniejszy kryzys
rozumienia człowieka i Boga, przyniosły katastrofalne skutki dla
kultury. „Postawa scjentystyczna, zwłaszcza historyzm i socjologizm, przyczyniły się do spojrzenia na kulturę jako na zjawisko niemal autonomiczne, zewnętrzne w stosunku do człowieka i wywierające na niego przemożny wpływ, wobec którego człowiek okazuje
się jakby bezbronny”2. Oświeceniowy pogląd, jakoby rozwój cywilizacyjny był procesem immanentnym rozwoju ludzkości, z wykluczeniem spekulacji teologicznych, kształtował przekonanie o misji
niesienia cywilizacji na krańce ziemi przez „nową ewangelię rozumu”. W zwięzły sposób problematykę tę wyjaśnił Jan Paweł II w
książce Pamięć i tożsamość: „(…) trzeba wrócić jeszcze do okresu
przed oświeceniem, a przede wszystkim do tej rewolucji, jakiej w
myśleniu filozoficznym dokonał Kartezjusz. Cogito, ergo sum –
myślę, więc jestem, przyniosło odwrócenie porządku w dziedzinie
filozofowania. W okresie przedkartezjańskim filozofia, a więc cogito
(myślę) czy raczej cognosco (poznaję), była przyporządkowana do
esse (być), które było czymś pierwotnym. Dla Kartezjusza natomiast
esse stało się czymś wtórnym, podczas gdy za pierwotne uważał
cogito. W ten sposób dokonała się nie tylko zmiana kierunku filozofowania, ale również radykalne odejście od tego, czym dawniej była
filozofia, czym była w szczególności filozofia św. Tomasza z Akwinu: filozofia esse. Wcześniej wszystko było interpretowane przez
pryzmat istnienia (esse) i wszystko się przez ten pryzmat tłumaczyło.
Bóg jako samoistne Istnienie (Ens subsistens) stanowił nieodzowne
oparcie dla każdego ens non subsistens, ens participatum, czyli dla
wszystkich bytów stworzonych, a więc także dla człowieka. Cogito,
ergo sum przyniosło zerwanie z tamtą tradycją myśli. Pierwotne stało
się teraz ens cogitans (istnienie myślące). Od Kartezjusza filozofia
staje się nauką czystego myślenia: wszystko to, co jest bytem (esse)
– zarówno świat stworzony, jak i Stwórca – pozostaje w polu cogito
jako treść ludzkiej świadomości. Filozofia zajmuje się bytami o tyle,
o ile są treścią świadomości, a nie o tyle, o ile istnieją poza nią” 3.
2

Z. Zdybicka, Personalistyczna koncepcja kultury, czyli «cywilizacja miłości człowieka», „W drodze” 1981 nr 11-12, s. 8.
3
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość: rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 16-17.
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Nowe ideologie pooświeceniowe odwracając się od chrześcijaństwa
jako źródła filozofowania, doprowadziły w konsekwencji do
„zmierzchu realizmu tomistycznego”. Poddając w wątpliwość możliwość dotarcia do Boga w logice cogito, ergo sum Bóg pozostał
jedynie treścią ludzkiej świadomości – nie mógł pozostać jako Ten,
który wyjaśnia do końca ludzkie sum. Nie mógł pozostać jako Esse
subsistens – samoistne Istnienie, jako Stwórca, Ten, który obdarowuje istnieniem, i jako Ten, który obdarowuje sobą w tajemnicy wcielenia, odkupienia i łaski. „Bóg Objawienia” przestał więc istnieć.
Pozostała tylko „idea Boga”, jako temat do dowolnego kształtowania
przez ludzką myśl. Odrzucając natomiast prawdę o Bogu jako
Stwórcy, ideologie pooświeceniowe odrzuciły tym samym źródło
stanowienia o tym, co dobre, a co złe – odrzuciły to, co najgłębiej
stanowi o człowieczeństwie, czyli pojęcie „ludzkiej natury” jako
„rzeczywistości”, zastępując ją „wytworem myślenia” dowolnie
kształtowanym i dowolnie zmienianym według okoliczności4.
Człowiek pozostawiony sam sobie w efekcie stał się Bogiem.
Jego deifikacja jest zauważalna w filozofii nowożytnej i współczesnej. Według Georga Wilhelma Hegla, ludzka świadomość jest momentem rozwoju Absolutu; w niej, a najdoskonalej w świadomości
filozofującej, duch absolutny osiąga poznanie siebie i dopełnia miary
swej autokreacji. W teoriach Ludwika Feuerbacha i Karola Marksa
rolę heglowskiego ducha absolutnego przejął człowiek, który stał się
„bogiem człowieka”. W nowym zaś „manifeście” ludzkiego geniuszu Fryderyk Nietzsche obwieścił światu: „Bóg umarł!”. Odtąd atrybuty boskie stały się atrybutami człowieka, który „wyzwolony” z
„mitu Boga” miał stać się nadczłowiekiem, czyli „nowym bogiem” 5.
4

Por. tamże, s. 18-20.
M. Scheler ukazał człowieka jako miejsce spełnienia się Boga. Jean-Paul
Sartre ubóstwił człowieka, przyznając mu absolutną wolność i niezależność
w dziedzinie ustanawiania prawdy i dobra, oraz w nieskrępowanej autokreacji. Dodatkowo, deifikacja objęła też ludzkość (A. Comte), naukę i postęp,
historię (heglizm, materializm historyczny). W komunizmie deifikowano
partię komunistyczną lub przynajmniej jej komitet centralny czy pierwszego
sekretarza. Ostatecznie za deizm można uznać każde takie potraktowanie
bytów przygodnych (bogactwa, władzy, rozkoszy, sławy, sukcesu itd.),
jakby to one stanowiły ostateczny cel życia ludzkiego. Por. P. Moskal, Deizm, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, online:
5
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Tak powstał ateizm antropologiczny, zwany też humanistycznym, w
tym bezpośredni jego skutek – błąd antropologiczny. Mieczysław
Albert Krąpiec do jego głównych symptomów zaliczył: błędną koncepcję duszy, radykalny dualizm, nadmierne akcentowanie naturalizmu, złe rozumienie wolności, które ostatecznie przybrało formę
samowoli. Wskazał także na naturalizm naukowy bazujący na materialistycznej koncepcji człowieka, jako czynnik sprowadzający wizję
człowieka na bezdroża cywilizacyjne. W ten oto sposób „nowatorskie eksperymenty antropologiczne” konsekwentnie zredukowały
człowieka do poziomu właściwego zwierzętom – bezosobowego
bytu o przypadkowej egzystencji6.
W obronie kultury i prawdy o człowieku
W trosce o właściwe rozumienie człowieka, w tym w obronie
niszczonej godności ludzkiej, wielokrotnie zabierał głos Jan Paweł
II. Próbując naprawić błąd antropologiczny, papież zawsze doszukiwał się początków historii człowieka, w tym ludzkiej kultury w Biblii. W książce Pamięć i tożsamość przypomniał prostą prawdę: „Pan
Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego stał się człowiek istotą żywą” (Rdz 2, 7).
Decyzja Stwórcy, co wyraźnie podkreślił papież, miała szczególny
wymiar. O ile bowiem przy stwarzaniu innych bytów Stwórca wypowiedział się: „Niech się stanie”, to w tym jednym przypadku –
kreacji człowieka – niejako wszedł w siebie, by skutkiem trynitarnej
konsultacji podjąć decyzję: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz,
podobnego Nam” (Rdz 1, 26). Dalej autor biblijny kontynuuje:
„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go
stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: »Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną«” (Rdz 1, 27-28)7. W
tych ostatnich słowach Jan Paweł II dostrzegł jednocześnie najpierwotniejszą i najbardziej kompletną definicję ludzkiej kultury. „Czynić sobie ziemię poddaną to znaczy odkrywać i potwierdzać prawdę
http://www.ptta.pl/pef/pdf/d/deifikacja.pdf (dostęp: 2.03.2012).
6
M.A. Krąpiec, Osoba ludzka i błędy w jej rozumieniu, [w:] Błąd antropologiczny, A. Maryniarczyk, K. Stępień (red.), Lublin 2003, s. 32 nn.
7
Por. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość: rozmowy na przełomie tysiącleci, s. 83.
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o własnym człowieczeństwie, o tym człowieczeństwie, które jest w
równej mierze udziałem mężczyzny i kobiety. Bóg temu człowiekowi, jego człowieczeństwu, dał cały stworzony świat widzialny i równocześnie mu go zadał. Tym samym Bóg zadał człowiekowi konkretną misję: realizować prawdę o sobie samym i o świecie. Człowiek musi kierować się tą prawdą o sobie samym, aby mógł według
niej kształtować świat widzialny, ażeby mógł go prawidłowo używać, nie nadużywając go. Innymi słowy, ta dwoista prawda – o
świecie i o sobie – jest podstawą wszelkiej pracy, którą człowiek
wykonuje, przeobrażając widzialny świat8. W nawiązaniu do swego
przemówienia w siedzibie UNESCO Jan Paweł II zauważył: „Człowiek żyje prawdziwie ludzkim życiem dzięki kulturze. Jego życie
jest kulturą również i w tym znaczeniu, że poprzez nią człowiek odznacza się i odróżnia od całej reszty istnień wchodzących w skład
widzialnego świata: człowiek nie może obejść się bez kultury. Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. Człowiek bytuje zawsze na sposób jakiejś kultury sobie właściwej, która
z kolei stwarza pomiędzy ludźmi właściwą dla nich więź, stanowiąc
o międzyludzkim i społecznym charakterze ludzkiego bytowania.
Stąd też w jedności kultury, jako właściwego sposobu istnienia
człowieka, bierze zarazem początek wielość kultur, wśród których
człowiek bytuje. W tej wielości człowiek rozwija się, nie tracąc
istotnego kontaktu z jednością kultury jako podstawowego i istotnego wymiaru swego istnienia i bytowania. Człowiek, który w widzialnym świecie jest jedynym ontycznym podmiotem kultury, jest też
jedynym właściwym jej przedmiotem i celem. Kultura jest tym,
przez co człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem:
bardziej “jest”. Na tym także opiera się owo kapitalne rozróżnienie
pomiędzy tym, czym człowiek jest, a tym, co posiada, pomiędzy
“być” a “posiadać”. Kultura pozostaje zawsze w istotnym i koniecznym związku z tym, czym (raczej: kim) człowiek “jest”, natomiast
związek jej z tym, co człowiek “ma” (posiada), o tyle jest ważne dla
kultury, o tyle jest kulturotwórcze, o ile człowiek poprzez to, co posiada, może równocześnie pełniej “być” jako człowiek, pełniej stawać się człowiekiem we wszystkich właściwych dla człowieczeństwa wymiarach swego bytowania. Doświadczenie różnych epok, nie
8

Tamże, s. 85-86.

274

wyłączając naszej, przemawia za tym, ażeby o kulturze myśleć i
mówić przede wszystkim w konstytutywnym związku z samym
człowiekiem, a dopiero wtórnie i pośrednio w związku z całym światem jego wytworów. Nie zmienia to w niczym faktu, że o zjawisku
kultury orzekamy na podstawie tychże wytworów – przez co też
równocześnie wnioskujemy o człowieku. Ta kolejność – typowe “a
posteriori” poznawcze, zawiera w sobie podstawę do ustalenia zależności ontyczno-przyczynowych w kierunku odwrotnym. Człowiek, i
tylko człowiek, jest sprawcą i twórcą kultury: człowiek, i tylko człowiek, w niej się wyraża i w niej się potwierdza. (…) To człowiek
duchowo dojrzały jest pierwszym i podstawowym faktem kulturalnym. (…) Co więcej, nigdy nie można mówić o kulturze bez ludzkiej
podmiotowości i sprawczości. (…) Aby tworzyć kulturę, trzeba do
końca i integralnie widzieć człowieka jako szczególną, samoistną
wartość, jako podmiot związany z osobową transcendencją. Trzeba
tego człowieka afirmować dla niego samego, nie dla jakichkolwiek
innych racji czy względów – jedynie dla niego samego! Trzeba tego
człowieka po prostu miłować dlatego, że jest człowiekiem – trzeba
wymagać dla niego miłości ze względu na szczególną godność jaką
posiada”9. W Encyklice Veritatis splendor papież dodał: „Kultura
zawsze wywodzi się od ludzkiej osoby, która jest miarą kultury i to
dzięki niej człowiek nie staje się więźniem żadnej ze swych kultur,
ale umacnia swoją osobową godność, żyjąc zgodnie z głęboką prawdą swego bytu”10.
Dla Jana Pawła II, który od wczesnych lat kapłańskich dostrzegał zjawisko kryzysu kultury, w tym samego człowieka, społeczna diagnoza u progu pontyfikatu była prosta: „ateistyczny humanizm” to produkt nihilizmu egzystencjalnego jaki zapanował na Zachodzie Europy (konsumpcjonizm) i totalitaryzmów panujących na
Wschodzie kontynentu (marksizm). W postępującym wówczas procesie dechrystianizacji społeczeństw doszło do poważnego i niebezpiecznego wyobcowania człowieka, który pogrążył się w zniewalają9

Por. Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie UNESCO (Paryż, 2 czerwca
1980), nr 6-8, 10, [w:] Tenże, Dzieła zebrane, t. X, Kraków 2010, s. 99-108;
Tenże, Pamięć i tożsamość: rozmowy na przełomie tysiącleci, s. 89.
10
Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor (nr 53), [w:] Tenże, Dzieła
zebrane, t. I, Kraków 2010, s. 453-526.
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cej „wolności”. W konsekwencji, bezbożny komunizm oraz ograniczający się do hedonizmu i utylitaryzmu, liberalizm i postmodernizm, wyzuły jednostkę z naturalnych chęci poznawania prawdy,
realizowania rzeczywistego dobra i poszukiwania prawdziwego
piękna. Antypersonalistyczna kultura, którą niejednokrotnie kontestował papież, zrodziła społeczną hipokryzję i wzajemną podejrzliwość11. Człowiek pozbawiony swej integralnej wizji zagubił w efekcie prawdę o sobie samym, co doprowadziło do nadmiernej jego
indywidualizacji lub kolektywizacji. Ostatecznie „nowa filozofia
życia” uznała prymat rzeczy przed osobą i chęć posiadania przed
byciem i godnością osoby. Odważna próba wyeliminowanie pogłębiającego się antropologicznego błędu okazała się niezmiernie trudna. Jan Paweł II wspomniał o tym na kartach swej książki pisząc: „W
ciągu lat zrodziło się we mnie przeświadczenie, że ideologie zła są
głęboko zakorzenione w dziejach europejskiej myśli filozoficznej. W
tym miejscu muszę dotknąć pewnych faktów, które związane są z
dziejami Europy, a zwłaszcza jej kultury. Kiedy ukazała się Encyklika o Duchu Świętym, pewne środowiska na Zachodzie bardzo negatywnie na nią zareagowały. Z czego wynikała ta reakcja? Pochodziła
ona z tych samych źródeł, z których przed ponad dwustu laty zrodziło się tak zwane europejskie oświecenie – w szczególności oświecenie francuskie, nie wykluczając jednak angielskiego, niemieckiego,
hiszpańskiego czy włoskiego”12. Papieskie pytanie o możliwość dotarcia do Boga było jednocześnie pytaniem o człowieka, (kim jest
człowiek?). Brak odpowiedzi uzasadnił niejako krytykę Encykliki i
definiował kryzys kultury, w tym kryzys prawdy o człowieku. Co
więcej, na błędną wizję człowieka wskazał papież w Encyklice
Evangelium Vitae, pisząc: „człowiekowi współczesnemu wydaje się,
że może zapanować nad życiem i śmiercią, ponieważ sam o nich
decyduje”13. W konsekwencji, odejście od prawdy o duchowocielesnej niepodzielności człowieka na rzecz bądź to uznania go za
11

Por. M.A. Krąpiec, Czytając encyklikę Fides et ratio. Rozumnie wierzyć,
rozumnie poznawać, [w:] Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie, I. Dec
(red.), Wrocław 1999, s. 194-195.
12
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość: rozmowy na przełomie tysiącleci, s. 16.
13
Tenże, Encyklika Evangelium Vitae (nr 15), [w:] Tenże, Dzieła zebrane,
t. I, Kraków 2010, s. 433-612.
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byt wyłącznie materialny (najwyżej zorganizowane zwierzę), bądź za
„ducha czystego” (rodzaj „anioła”), potwierdziło papieską diagnozę.
Co więcej, „kiedykolwiek dochodzi do sytuacji, że w kulturze tracą
prymat wartości osobowe, a stają się nadrzędne antyosobowe, człowiek staje się narzędziem, środkiem, ofiarą, celem podrzędnym dążeń nieosobowych. Wówczas ma miejsce redukcja, degradacja, dehumanizacja, depersonalizacja osoby i następuje zniweczenie prawdziwej kultury”14. Upadek kultury, to w konsekwencji upadek człowieka i przeciwnie: upadek człowieka, to w następstwie upadek kultury. Dlatego humanizm, jaki powinien przemawiać przez kulturę,
definiuje ją samą, co podkreślił Jan Paweł II w Przemówieniu do
przedstawicieli świata kultury w Rio de Janeiro, mówiąc: „(...)
Prawdziwa kultura jest humanizacją, podczas gdy niekultura czy
kultury fałszywe dehumanizują. Dlatego człowiek, wybierając kulturę, prowadzi grę, w której idzie o jego losy. Humanizacja, inaczej
mówiąc, rozwój człowieka, dokonuje się we wszystkich dziedzinach
rzeczywistości, w których zajął lub zajmuje miejsce człowiek: w
jego wymiarze duchowym i cielesnym, we wszechświecie, w społeczeństwie ludzkim i bożym. Chodzi tedy o harmonijny rozwój, w
którym wszystkie sfery przynależności osoby ludzkiej wzajemnie się
przenikają. Kultura nie dotyczy ani samego ducha, ani samego ciała,
ani samej indywidualności, ani instynktu społecznego czy też samego wymiaru kosmicznego. Redukowanie ad unum pociąga zawsze za
sobą dehumanizujące kultury, które absolutyzują bądź to ducha, bądź
materię, które powodują wewnętrzne rozdarcie człowieka lub też
pozbawiają go osobowości. Kultura powinna rozwijać człowieka i to
każdego człowieka w zakresie jego integralnego i pełnego człowieczeństwa, umożliwiając poszczególnemu człowiekowi i wszystkim
ludziom całkowity rozwój każdego ludzkiego wymiaru. Zasadniczym więc celem kultury jest doskonalić byt ludzki i zapewnić mu
konieczne środki do rozwoju jego indywidualnego i społecznego
14

Tenże, Przemówienie do mieszkańców São Salvador (6 lipca 1980), [w:]
Tenże, Dzieła zebrane, t. XII, Kraków 2010, s. 410-415: Wszystkim znane są
szkody, jakie przyniosło sprowadzanie człowieka do roli prostego narzędzia
produkcji, ofiary ideologii zrodzonych z uprzedzeń lub zimnej logiki praw
ekonomicznych, manewrowanego w celach utylitarystycznych i stronniczych,
które ignorowały i nadal ignorują prawdziwe dobro człowieka (nr 3).
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charakteru. Wszystkie formy aktywności kulturalnej biorą początek z
cultura animi, wedle wyrażenia Cycerona – z kultury myśli i miłości,
dzięki którym człowiek wznosi się do swej najwyższej godności,
polegającej na myśleniu, a wyrażającej się w najbardziej wysublimowanym darze, jakim jest miłość. Prawdziwa cultura animi jest
kulturą wolności, wypływającą z głębi ducha, z jasności myśli, z
hojnej i bezinteresownej miłości. (…) Cultura animi musi dbać jednocześnie o kształcenie i wychowanie, musi uczyć człowieka poznawania rzeczywistości, ale zarazem wychowywać go tak, aby stawał się człowiekiem w całokształcie swego istnienia i relacji międzyludzkich. Człowiek nie może zrealizować siebie w pełni, zrealizować
w pełni swego człowieczeństwa, jeśli nie żyje nadprzyrodzonym
wymiarem swego własnego istnienia (…) Bez wolności nie można
posiąść kultury (…) kultura rodzi się wolna (…) człowiek wykształcony winien zaproponować swoją kulturę, a nie ją narzucić. Przymus
stoi w sprzeczności z kulturą, gdyż zaprzecza procesowi wolnej,
osobistej asymilacji myśli i miłości, która jest właściwością kultury
umysłu. Kultura narzucona stanowi nie tylko przeciwieństwo wolności człowieka, ale jest przeszkodą w procesie tworzenia samej kultury, która w swej złożoności, od nauki do stylu ubierania się, rodzi się
ze współpracy wszystkich ludzi. (...) Kultura jako dojrzewanie człowieka we wszystkich jego zdolnościach i wymiarach nie polega tylko na rozwoju myśli i działalności, ale jest także kształtowaniem
sumienia. Ze względu na niedoskonałą lub nikłą formację sumienia,
sama wiedza może zrodzić wyniosły, często ziemski humanizm.
Działanie czy używanie mogą dać początek pseudokulturom, opanowanym przez niekontrolowane mechanizmy produkcji. (...) Rozwój wiedzy jest niezbędny, lecz nie jest wystarczający, jeśli nie towarzyszy mu kultura moralna. (...) Człowiek nie może zatem zrealizować siebie w pełni, zrealizować w pełni swego człowieczeństwa,
jeśli nie żyje nadprzyrodzonym wymiarem swego własnego istnienia
w świecie i swym związkiem z Bogiem. Wyniesienie człowieka polega nie tylko na rozwoju jego człowieczeństwa, ale także na otwarciu się na Boga. Rozwijać kulturę to zapewnić człowiekowi, każdemu człowiekowi i wspólnocie ludzkiej, jej ludzki i boski wymiar, to
zaofiarować i przekazać człowiekowi to człowieczeństwo i tę boskość, których źródłem jest Człowiek doskonały, Odkupiciel człowieka, Jezus Chrystus. W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z
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człowiekiem. Sam Bóg stał się twórcą kultury dla rozwoju człowieka. Dei agricultura estis – wołał święty Paweł. Jesteście uprawną
rolą Bożą (…)”15.
Humanizm – dobro rzadkie, piękno ulotne…
Pełne inspiracji teksty Jana Pawła II na temat człowieka i kultury rodzą proste, ale jakże trudne pytanie: Czym jest humanizm?
Szukając z początku definicyjnej odpowiedzi warto sięgnąć do
Słownika Katolickiej Nauki Społecznej, gdzie pod hasłem humanizm
czytamy: „Humanizm (łac. humanus - ludzki, humanitas - ludzkość,
człowieczeństwo), to całość kierunków myślowych i praktycznych
postaw koncentrujących się wokół samego człowieka, sensu i celu
jego życia, szacunku dla jego godności, troski o jego wolność, szczęście i swobodny rozwój. Niepodważalną wartością w humanizmie
jest każda osoba ludzka, traktowana jako cel sam w sobie o prawach
nienaruszalnych i niezbywalnych. Współcześnie humanizm pozostaje pojęciem wieloznacznym i dopuszczającym różnorodne, czasem
sprzeczne ze sobą interpretacje. Dla uwypuklenia różnych treści,
które chce się zawrzeć w tym pojęciu, dodaje się doń różne określenia, np. egzystencjalistyczny, socjalistyczny, chrześcijański, lub etykiety wartościujące, np. autentyczny, fałszywy.
Wspólnym niejako mianownikiem wszystkich „humanizmów”,
różnie zresztą motywowanych, jest afirmacja godności osoby ludzkiej, bądź to w rozumieniu antropocentrycznym, jak np. „człowiek
jest miarą wszystkich rzeczy”; „człowiek dla człowieka wartością
najwyższą” itp., bądź to w rozumieniu teocentrycznym, w którym
miarą człowieczeństwa staje się odniesienie do Boga: „któż jak Bóg”
(humanizm chrześcijański). Humanizm antropocentryczny podatny
jest na różne ograniczenia i w konsekwencji może obracać się w
swoje zaprzeczenie. Dowodem tego były pojawiające się w historii
„humanizmy” szermujące hasłami dobra, wolności i postępu człowieka, a faktycznie były wrogie człowiekowi (np. prądy filozoficzne,
teorie i ideologie polityczne, totalitaryzmy państwowe i klasowe).
15

Jan Paweł II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem.
Przemówienie do świata kultury, (Rio de Janeiro, 1 lipca 1980), [w:] Tenże,
Wiara i kultura: dokumenty, przemówienia, homilie, (red.) M. Radwan, T.
Gorzkula, K. Cywińska, Rzym 1986, s. 83-87.
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Humanizm chrześcijański (zwany niekiedy personalizmem, albo
integralnym humanizmem), jest tym nurtem humanizmu, który wielkość człowieka i godność osoby postrzega w perspektywie związku z
Bogiem – w świetle Objawienia chrześcijańskiego. Przyjmuje, że
wartości religijne i dążenia transcendentne nie tylko nie są sprzeczne
z jakimkolwiek humanizmem godnym tego miana, ale że czynią go
pełnym i autentycznym.
Dzięki chrześcijaństwu można odkryć nowe horyzonty bytu
osobowego. Człowiek bowiem realizuje się jako osoba tylko wówczas, gdy odkrywa drugich i afirmuje ich jako byty osobowe poprzez
oparte na wzajemnej miłości relacje: ja-ty-my. Każda osoba jest sama w sobie celem i nie może być niczemu podporządkowana; posiada jedyną w swoim rodzaju godność, którą afirmuje się przez czyny
miłości. Chrześcijaństwo poszerza tę perspektywę o uczestnictwo w
życiu Boga w Trójcy”16. Dodatkowo, humanizm, który nierozerwalnie związany jest z człowiekiem, należy postrzegać w kontekście
konkretnej filozofii. W zależności od stopnia jej znajomości: historii
i dorobku, tła ideowego, koncepcji świata i człowieka, myślowych
uwarunkowań działań ludzkich oraz konsekwencji tych działań,
kształtuje się właściwy obraz człowieka, w tym odpowiednia humanistyka. Błędna filozofia, która zniekształca człowieka, wpływa na
wymiar ideowo-myślowy kultury, co w konsekwencji kształtuje
pseudokulturę i skazuje człowieka na ciągły kryzys ducha – stan
niemożności zrozumienia świata, samego siebie i własnej egzystencji. Jest to także kryzys humanistyki, z którą związany jest kryzys
kultury i cywilizacji.
Jedyną rękojmią obrony wartości humanistycznych, w tym
wartości głęboko ludzkich, jest dostrzeżenie, rozpoznanie i znajo16

Słownik Katolickiej Nauki Społecznej, online: http://www.kns.gower.pl
/slownik/slownik.htm (dostęp: 3.03.2012). Proklamacją humanizmu chrześcijańskiego stało się całe nauczanie Jana Pawła II na temat wolności, równości,
sprawiedliwości, godności osoby, szacunku dla różnych dziedzin działalności
człowieka. Człowiek, o czym niejednokrotnie mówił papież, w całym swoim
jestestwie dążący ku Bogu, może rzeczywiście spotkać drugiego człowieka i w
kontakcie z nim osiągać pełnię swojego człowieczeństwa zapewniając rozwój
społeczeństwu przez realizację odpowiadającego aspiracjom wszystkich dobra
wspólnego (tamże).
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mość takiej filozofii, która broniąc człowieka warunkuje rozwój
kultury i cywilizacji głęboko humanistycznej. Człowiek odczytywany w kontekście fałszywej filozofii działa wbrew własnym intencjom
i realizuje zło. Wówczas kultura, będąca wytworem jego działań,
staje się kulturą zła, co wiedzie ku cywilizacji śmierci. Funkcjonalność kultury jest w tym przypadku nadbudową przyjętej filozofii (od
niej zależy rozumienie kultury)17.
Pytając: Jaka filozofia broni człowieka? Odpowiedź jest tylko
jedna, to filozofia personalistyczna. Znajomość, a przede wszystkim
rozumienie tej filozofii, która unika błędów aprioryzmu i redukcjonizmu w zakresie wiedzy o świecie, człowieku i celu tworzonej przez
niego kultury, to gwarancja poznania uniwersalnego i przedmiotowego kryterium oceny poczynań ludzkich, co chroni przed subiektywizmem i relatywizmem.
Humanizm rozumiany w świetle filozofii personalistycznej jest
zatem niezbędny kulturze, ponieważ ostatecznym celem kultury jest
humanitas – człowieczeństwo człowieka, czyli to wszystko, co zawiera jego zaktualizowana, rozumna i wolna natura i ku czemu
człowiek transcenduje, zmagając się poznawczo i moralnie z zastanym światem. Dzięki humanistyce doświadczenie jednego człowieka
staje się doświadczeniem wszystkich ludzi – ma wymiar paradygmatyczny18. Co więcej, humanizm w pryzmacie filozofii personalistycznej dąży z istoty swej do uczynienia człowieka bardziej ludzkim
i do okazania jego pierwotnej wielkości przez wprowadzenie go w
uczestnictwo w tym wszystkim, co może go ubogacić w naturze i w
historii („koncentrując świat w człowieku”, wedle słów Maxa Schelera, i „rozszerzając człowieka na świat”)19.
„Wzywam Europę, aby coraz głębiej poznawała samą siebie.
To samopoznanie będzie możliwe tylko wówczas, gdy Europa sięgnie
na nowo do korzeni swojej tożsamości, wrośniętych głęboko w klasyczne dziedzictwo greckie i w dziedzictwo chrześcijańskie, z których

17

M. Gogacz, Szkice o kulturze, Kraków-Warszawa 1985, s. 230-233.
Por. H. Kiereś, Humanistyka - czym jest i od czego zależy, online:
http://www.ptta.pl/pef/index.php?id=teksty_humanistyka&lang=pl(: 3.03.2012).
19
J. Maritain, Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześcijańskiego, brak tłumacza, Londyn 1960, s. 10.
18
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zrodził się humanizm oparty na przekonaniu, że każdy człowiek jest
od początku stworzony na obraz i podobieństwo Boże”.
Jan Paweł II20
Słowo zamykające
Wybierając kulturę człowiek prowadzi grę, w której idzie o jego losy. Współczesne „wypłukiwanie” humanizmu z kultury, to powolna degeneracja jej osobowego wymiaru. W konsekwencji, dehumanizacja kultury pogłębia upadek samego człowieka. Dlatego w
dobie programowego minimalizmu trzeba bez lęku zawalczyć o
prawdziwe człowieczeństwo, trzeba stanąć w obronie prawdy o
człowieku, by z gąszczu wielkiej liczby informacji i wydarzeń wydobyć to, co jest najważniejsze dla ludzkiej egzystencji i rozstrzyga o
jakości życia. Troska o humanizm we współczesnym świecie, to
troska o człowieka zdolnego przekraczać samego siebie, co jednocześnie potwierdza piękno bycia człowiekiem. Walka zaś o wielkość
człowieka, to walka o Boga w człowieku – „jak piękny jest człowiek,
kiedy jest człowiekiem” mawiał Kasjodor. Wizja ta nieustannie prowadzi wzwyż (in altum) i wyraża dbałość o ludzkiego ducha (kultura
animi) z ambicją urzeczywistnienia najwznioślejszych przejawów
ludzkiej wielkości21.
Współcześnie, refleksja humanistyczna dla wielu jawi się jako
ryzykowna, niepewna lub nieużyteczna, a już na pewno niesprawdzalna. Wszelkie zarzuty są jednakże urojonym przekonaniem tych,
którzy nie wierząc w humanizm nie wierzą w człowieka. Humanizm
wszak, to przyrodzone bogactwo osoby, wyrażone przez jej godność
i wolność, w tym zdolność przyjmowania określonych wartości i
wprowadzania ich w życie. Poprzez humanizm człowiek wychowuje
i kształtuje siebie, a to nie jest techniką, czy wykalkulowaną metodą,
lecz sztuką. Dei agricultura estis - wołał święty Paweł. Jesteśmy
uprawną rolą Bożą, a humanizm temu sprzyja. Co więcej, człowiek
„uprawiając” siebie tworzy kulturę humanistyczną, której on sam jest
20

Jan Paweł II, Przemówienie podczas spotkania z prezydentem Grecji:
Europo, poznaj samą siebie! (Ateny, 4 maja 2001), [w:] Tenże, Dzieła zebrane, t. XI, Kraków 2010, s. 1069-1071.
21
Por. Z. Kobylińska. Wkład Sługi Bożego Luigiego Sturzo w przyszłość
Europy. [w:] Teologiczne inspiracje w procesie integracji europejskiej, red.
A. Jucewicz, M. Machinek, Olsztyn 2007, s. 115-133.
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podmiotem. W ten sposób, poznaje siebie i uczy się siebie, co prowadzi ku głębokiej wiedzy o sobie, a to rodzi mądrość. Ma ona charakter humanizujący - jest „kształtującą” mądrością, ponieważ
kształtuje człowieka w człowieku22. Dlatego tak bardzo ważne jest
zachowanie osobowego znaczenia kultury. Brak humanizmu w kulturze, to brak człowieka w świecie, który nie jest już osobą, ale rzeczą, przedmiotem użycia i kalkulacji, jedynie rozumnym zwierzęciem (animal rationale). Humanista Francesco Petrarca jakby pytał
w tym względzie: „Cóż mi przyjdzie z tego, że znam naturę dzikich
bestii, ptaków, ryb i węży, jeśli nie znam lub pogardzam naturą
człowieka, celem, dla którego się narodziliśmy, oraz tym skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy?”23. Warto zatem sięgać wzwyż po
humanistyczne wartości, troszczyć się o mądrość, która kształtuje
człowieczeństwo, bo wówczas pytanie Kim jestem? nie przerazi i nie
zniechęci, ale uwzniośli ludzkiego ducha, który na skrzydłach wiary
i rozumu uniesie się ku kontemplacji prawdy24.
Streszczenie
Humanizm - semper in altum…
Postulat „nowego humanizmu” jest dla współczesnych dziejowym testamentem, wyzwaniem i pilną potrzebą chwili. Pytając o
człowieka (kim on jest?), zawsze pytamy o humanizm, a z nim pytamy o prawdę (czym jest prawda?). Wielkim obrońcą człowieka, jego
godności był błogosławiony Jan Paweł II. To on, próbując naprawić
błąd antropologiczny, zawsze doszukiwał się początków historii
człowieka, w tym ludzkiej kultury w Biblii. Humanizm o którym
mówił, rozumiany w świetle filozofii personalistycznej, uznawał za
niezbędny w kulturze, ponieważ ostatecznym celem kultury jest humanitas – człowieczeństwo człowieka, czyli to wszystko, co zawiera
22

Por. R. Król., Nauczyciel kongruentny wyzwaniem edukacji jutra. In: A.
Stachura., T. Zimny, T.: W poszukiwaniu nowej jakości edukacji jutra.
Szczecin, 2005, s. 105-113.
23
F. Petrarca, De siu ipsius et multorum ignorantia, s. 24-25, online:
http://www.archive.org/stream/ptrarqueletrait00petrgoog#page/n12/mode/2
up (6.03.2012).
24
Por. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, [w:] Tenże, Dzieła zebrane, t.
I, Kraków 2010, s. 675-738.
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jego zaktualizowana, rozumna i wolna natura i ku czemu człowiek
transcenduje zmagając się poznawczo i moralnie z zastanym światem. Dzięki humanistyce doświadczenie jednego człowieka staje się
doświadczeniem wszystkich ludzi - ma wymiar paradygmatyczny.
Troska o humanizm we współczesnym świecie, to troska o człowieka
zdolnego przekraczać samego siebie, co jednocześnie potwierdza
piękno bycia człowiekiem. Walka zaś o wielkość człowieka, to walka o Boga w człowieku. Prawdziwy humanizm zawsze uwzniośla
ludzkiego ducha, który na skrzydłach wiary i rozumu może unieść
się ku kontemplacji prawdy.
Summary
Humanism – semper in altum ...
The postulate of a “new humanism” is for today’s people a
challenge and an urgent need of our times. By asking the man (who
is he?), we always ask about humanity and about the truth (what is
it?). The great defender of the man and his dignity was blessed John
Paul II. It was he who was trying to fix the anthropological error and
while doing so he always found the beginnings of human history,
including human culture, in the Bible. The humanism which he was
talking about, understood in the light of philosophy of personalism,
was recognized by him as essential in the culture, because humanitas
is the ultimate goal of culture. Humanity of man is everything that is
contained in his updated, rational and free nature, and for what man
transcends while struggling cognitively and morally with the existing
world. Thanks to humanities one man’s experience becomes the experience of all people - it has a paradigmatic dimension. Caring for
humanism in the modern world is the care for human beings able to
exceed themselves, which also confirms the beauty of being human.
The struggle for man is in fact a struggle for God in man. True humanism always elevates the human spirit, which on the wings of
faith and reason can rise to the contemplation of truth.
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ФАХОВЕ СПІЛКУВАННЯ В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ
ОСОБИСТОСТІ ПРОФЕСІОНАЛА
Вступ.
Сучасні педагогічні пошуки спрямовані на проблеми
особистісного розвитку майбутніх фахівців, їхньої здатності
адаптуватися у загальнолюдську і виробничу спільноту. Важливе
місце відводиться й формуванню вмінь знаходити конструктивні
стратегії спілкування, усвідомлено проникати в культуру
співрозмовника, не втрачаючи при цьому власної індивідуальності.
Зважаючи на це, одним із провідних завдань професійної
підготовки є виховання особистості професіонала з притаманною
їй високою комунікативною культурою, яка покликана розвинути
ключові уявлення й навички забезпечення соціально прийнятного
рівня міжособистісних стосунків, у тому числі в професійній сфері.
Професійна культура працівника сфери обслуговування
передбачає наявність у нього здатності до моральної творчості,
володіння професійними знаннями, вміннями й навичками, серед
яких значне місце належить культурі спілкування, адекватному
донесенню інформації, естетизації професійної діяльності. У
країнах з розвинутими освітніми системами становлення і розвиток
професійної культури фахівця сфери обслуговування пов’язують з
формуванням культури міжособистісного спілкування.
Аналіз останніх публікацій.
Різні аспекти проблеми спілкування знайшли висвітлення у
психолого-педагогічних і соціальних дослідженнях Б. Ананьєва, Г.
Андрєєвої, А. Барташева, О. Бодальова, Г. Васяновича, Г.
Дегтярьової, О. Дробницького, О. Киричука, О. Леонтьєва, В.
Малахова, В. Рибалки, І. Риданової, С. Рубінштейна, М. Скиби, В.
Сухомлинського, В. Тесленка, Г. Чайки, Н. Хворостовської та ін.
Питання формування готовності до особистісно орієнтованого
спілкування розкриваються у працях К. Богатирьова. І. Зязюна, В.
Лівенцової, Л. Савенкової. Проблеми культури спілкування
досліджували І. Афанасьєв, В. Грехнєв, А. Коваль, В. Малахов, Я.
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Радевич-Винницький, І. Сайтарлі та ін. Нині проблеми спілкування
досить активно розробляють українські вчені Г. Балл, М.
Боришевський, Л. Бурлачук, С. Вдович, В. Кіслов, М. Корольчук,
В. Крайнюк, С. Максименко, В. Семиченко, Ю. Трофімов, Т. Чмут,
І. Ющук. Зусилля науковців спрямовані на вивчення компонентів
спілкування: комунікації, пізнання, взаємодії впливів на
ефективність
спілкування,
труднощі,
які
заважають
результативному спілкуванню. Досліджуються також засоби
спілкування, пізнавальні процеси під час його здійснення, їх
взаємозв’язок. Разом з тим велика увага приділяється вивченню
історичних підходів до пізнання і спілкування, визначенню умов
його оптимізації, які залежать від індивідуальних особливостей.
Окремі наукові пошуки присвячені спілкуванню під час навчальновиховної діяльності. Різні аспекти формування комунікативної
компетентності та комунікативних умінь у процесі фахової
підготовки висвітлені у працях Т. Адам’янц, Л. ВасилевськоїСкупої, М. Василенко, С. Вдович, Т. Ганніченко, К. Глушенко, Д.
Годлевської, Н. Грищенко, Л. Дарійчук, Г. Дегтярьової, Т.
Дементьєвої, М. Ісаєнка, Т. Коноваленко, В. Кручек, О. Палки.
Мета статті – проаналізувати фахове спілкування у контексті
підвищення якості виховання особистості професіонала у
професійно-технічних навчальних закладах.
Основна частина.
Найважливішою соціальною і професійною здатністю називає
здатність до спілкування В. Рибалка, спираючись на результати
багаторічного обстеження американськими психологами різних
психічних якостей декількох тисяч людей з дитячого до дорослого
віку. Це дослідження виявило, що головним чинником успішності
кар’єри і життєвого благополуччя виступає так зване
“комунікативне ядро” особистості. Учений пропонує розглядати
комунікативні якості особистості як умову спільної трудової
діяльності у контексті діяльнісного виміру структури особистості.
Причому спілкування, як підструктура, знаходиться на її вершині та
включає такі компоненти:
• потреба і мотиви спілкування;
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• власне обмін інформацією (комунікація) у монологічній,
діалогічній чи полілогічній формі, за допомогою вербальної,
образної, жестової систем, при використанні рідної,
іноземної чи професійної мов;
• взаєморозуміння партнерів спілкування (перцепція) з його
механізмами рефлексії, ідентифікації тощо;
• взаємодії (інтеракції) між сторонами спілкування на основі
рольового очікування, почуття такту тощо;
• емоційно-почуттєвий
супровід
міжособистісного
спілкування на основі симпатії, антипатії та емпатії1.
Професійне виховання фахівців сфери обслуговування
потребує зосередження уваги саме на соціальному рівні
спілкування, оскільки їх майбутня діяльність пов’язана з
необхідністю швидкої адаптації до виникаючих ситуацій,
постійним оновленням контактів з численними клієнтами закладів
сфери послуг, налаштовуванням нових стосунків для тривалої
взаємодії. Метою такої взаємодії є задоволення потреби у спільній
діяльності. Спілкування тут виступає як міжособистісна взаємодія,
тобто сукупність зв’язків і взаємовпливів, що виникають у процесі
спільної діяльності працівника сфери послуг і клієнта. Така
діяльність відбувається в умовах соціального контролю на основі
соціальних норм і прийнятих у суспільстві зразків поведінки, чим
регламентуються взаємодії і взаємовідносини людей, що спільно
діють.
Оскільки спілкування передбачає міжособистісні стосунки, не
можна не зупинитися детальніше на ролі діалогу як квінтесенції
цього процесу. Дослідженню проблем, пов’язаних з діалогом,
приділена увага як у філософських (М. Бахтін, В. Біблер, І. Зязюн та
ін), так і в психолого-педагогічних (Г. Андрєєва, О. Бодальов, Л.
Бурдейна, Л. Виготський, О. Леонтьєв, Б. Ломов, А. Маслоу, В.
Мясищев, М. Піаже та ін.) працях.
Діалогічна комунікативна культура, як показник діалогічної
компетентності особистості, проголошена гуманістичною освітньою
парадигмою і забезпечується готовністю майбутніх фахівців до
1

Рибалка В. В. Психологія праці особистості: навч.-мет. посібник / В.
В. Рибалка. - К.; Кременчук: ПП Щербатих, 2006.- 76 с., с. 45
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узгодженості особистісних цінностей, здатністю до адекватного,
позитивного, ефективного ділового і міжособистісного спілкування.
Крім того, вона сприяє творчому співрозвитку особистостей і
виключає будь-яке насильство над ними2.
Поняття діалогу означає почерговий обмін репліками двох і
більше осіб. У широкому розумінні реплікою вважається також
відповідь у вигляді дії, жесту, мовчання3. Діалог тлумачиться як
розмова між двома або кількома особами, які прагнуть зрозуміти
одна одну. Це спілкування в системі “Я - Ти”, яке можна назвати
суб’єкт-суб’єктним або актуалізаторським, воно передбачає
паритетність сторін4.
Із точки зору психології діалог є універсальною складовою
спілкування протягом усього життя людини. Діалогічне спілкування
розглядається психологічною наукою як форма спілкування, що
базується на апріорному внутрішньому сприйнятті одним одного як
цінностей самих по собі й передбачає орієнтацію на індивідуальну
неповторність кожного із суб’єктів. Воно відкриває можливості
справжнього взаємопізнання, взаємопроникнення у світ партнера,
особистісного взаємозбагачення. На емоційному тлі такого
спілкування виникає прагнення самовдосконалення5. Отже,
специфіка діалогічного спілкування полягає у прилученні суб’єкта
до суб’єкта, організації їхніх спільних дій, духовній єдності. М.

2

Митрова Н. О. Формирование коммуникативной культуры у студентов
вуза в процессе их включения в социально ориентированную деятельность:
автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08
«Теория и методика профессионального образования» / Нэлла Олеговна
Митрова. - Майкоп, 2006. - 27 с., с. 11-12.
3
Григорьева Т. Г. Основы конструктивного общения: хрестоматия. - 2-е
изд., испр. и доп. / Т. Г. Григорьева, Т. П. Усольцева. - Новосибирск : изд-во
Новосиб. ун-та, 1999. - 207 с., с. 94.
4
Цигульська Т. Ф. Загальна та прикладна психологія. Як допомогти собі та
іншим. Курс лекцій: навч. посібник / Т. Ф. Цигульська. - К.: Наукова думка,
2000. – 190 с., с. 50.
5
Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа
компетентностного подхода в образовании. Авторская версия / И. А.
Зимняя. - М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов,
2004. – 140 с., с. 109.
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Шевандрін визначив п’ять правил взаємовідносин, за умови
дотримання яких можливе діалогічне спілкування:
• наявність психологічного настрою на актуальний стан
співбесідника і власний актуальний психологічний стан
(відповідність принципу “тут і зараз”);
• використання безоцінювального сприймання особистості
партнера, апріорна установка на довіру до його намірів;
• сприймання партнера як рівного, котрий має право на
власні думки й рішення;
• спілкування повинно містити проблеми і невирішені
питання (проблематизація змісту спілкування);
• треба персоніфікувати спілкування, тобто вести розмову
від свого імені, а не від невизначеної особи, представляти
свої істинні почуття й бажання6.
Саме діалогічним шляхом здійснюється критичне засвоєння
духовних цінностей у процесі взаємин, моральні цінності
переходять у особистісні надбання; вплив набутого власного
життєвого досвіду на формування позитивного соціального
середовища7. Усвідомлення комунікативної функції слова в діалозі
дозволяє закласти основи уміння слухати співбесідника, чути та
відчувати його через слово, відповідати, міркуючи над кожним
словом, емоційно інтонувати у процесі мовлення, формувати
культуру спілкування. Діалогічне спілкування називають
гуманістичним, тому що воно дозволяє досягти більш глибокого
взаєморозуміння, саморозкриття партнерів, створює умови для
взаємного особистісного росту.
Розглядаючи спілкування у виховному аспекті,
виокремлюють такі особливості діалогу:
• установка на взаємну довіру, відповідальність і
доброзичливість у спілкуванні;

6

Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании: учеб. пособие –
Ч. 1. Концептуальные и прикладные основы социальной психологии / Н. И.
Шевандрин. - М.: Владос, 1995. – 544 с., с. 97-98.
7
Бурдейна Л. Діалогічне спілкування як необхідна умова формування
моральної культури студентської молоді / Людмила Бурдейна // Педагогіка і
психологія професійної освіти. - 2004. - № 1 - С. 38-46, с. 40.
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• рівність позицій викладача і студента, при якому
здійснюється взаємний вплив один на одного, формуються
здібності вставати на позиції іншого;
• відсутність оцінок, повне прийняття студента таким, яким
він є, повага і довіра до нього;
• формування у суб’єктів навчальної діяльності схожих
установок в аналогічній ситуації;
• особливе емоційне забарвлення спілкування, щирість і
природність вияву емоцій, установка на взаємне
проникнення у світ почуттів і переживань один одного;
• здатність учасників спілкування бачити, розуміти й
активно використовувати широкий спектр комунікативних
засобів, включаючи невербальні8.
Спілкування базується на принципах суб’єкт-суб’єктного і
суб’єкт-об’єктного підходів, що відповідає діалогічному і
монологічному спілкуванню9. За такою теорією обидві форми
спілкування можуть розвиватися на різних рівнях: глибинному,
який охоплює особистісно-смислові утворення, і зовнішньому,
який відображає поведінкові аспекти спілкування. Істинна
компетентність у спілкуванні передбачає використання набору
засобів, зорієнтованих як на розвиток продуктивних, особистісних
сторін спілкування, так і його репродуктивних операційних
складових. У спілкуванні є співрозмовники, співучасники однієї
справи, і взаємодія між ними відбувається на суб’єкт-суб’єктному
рівні. Тобто, за умов, коли відправник інформації бачить в її
отримувачеві суб’єкта, дана інформація адресується індивідуальносвоєрідній системі, активній відповідно до своєї унікальної
природи і здатній переробити цю інформацію, ставши партнером її
відправника у спільному виробленні результуючої інформації10.
Такі діалогічні форми спілкування, пов’язані з “міжсуб’єктним”
8

Петровская Л. А Воспитание как общение – диалог / Л. А. Петровская, А.
С. Спиваковская // Вопросы психологии. - 1983. - № 2.- С. 85-89.
9
Петровская Л. А. Компетентность в общении: социально-психологический
тренинг./ Л. А. Петровская. - М.: Изд-во МГУ, 1989. – 216 с.
10
Барановська Л. Навчання студентів спілкування на заняттях з основ
психології та педагогіки / Лілія Барановська // Педагогіка і психологія
професійної освіти. - 2002. - № 2. - С. 32-42, с.35.
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розумінням детермінації психічного і рівністю партнерів зі
спілкування, емоційною відкритістю і довірою, прийняттям іншої
людини як цінності можуть значною мірою впливати на процес
професійної адаптації майбутніх фахівців, особливо тих, що
працюватимуть у сфері “людина – людина”.
Крім того, що професійне спілкування працівників сфери
обслуговування потребує володіння мистецтвом діалогу, зокрема
торгового, воно належить до рольової комунікації, учасники якої
виступають як носії певних ролей (майстер – замовник, покупець –
продавець тощо). За умов рольового спілкування людина деякою
мірою позбавлена спонтанності своєї поведінки, оскільки ті чи інші
її кроки або дії диктуються виконуваною роллю. При такому
спілкуванні вона відображається не стільки як індивідуальність,
скільки як соціальна одиниця, що виконує певні функції. До
функцій комунікативної компетентності майбутніх фахівців
належать: орієнтованість у різних ситуаціях спілкування, що
ґрунтується на знаннях і життєвому досвіді конкретної
особистості; здатність ефективно взаємодіяти з оточенням завдяки
розумінню себе та інших за постійної видозміни психічних станів,
міжособистісних відносин і умов соціального середовища;
готовність і вміння знаходити контакт із людьми; внутрішня
регуляція комунікативних дій у ситуаціях міжособистісної
взаємодії11.
У контексті завдань професійного виховання майбутніх
фахівців сфери обслуговування важливо підкреслити, що в умовах
діалогічних стосунків фахівець повинен мати чітку позицію, що
базується на професійній компетентності та професійному
обов’язку, вміти формувати довіру до себе у суспільстві, бути
коректним і водночас принциповим.
Професійне спілкування як важлива складова професійної
компетентності фахівців, що працюють у сфері обслуговування,

11

Малашевська К. О. Сутнісно-функціональний аналіз комунікативної
компетентності особистості майбутнього фахівця / К. О. Малашевська
// Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі
Українки. - 2010. - № 23. - С. 85-88, с. 85.
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має специфічні особливості. Ґрунтуючись на працях Н. Ревської12,
виділяємо, на наш погляд, найважливіші:
• спілкування – не лише передача і прийом інформації,
оскільки відбуваються стосунки двох чи кількох індивідів,
кожен з яких є активним суб’єктом. Обмін інформацією
передбачає успішну спільну діяльність. Особливу роль при
спілкуванні відіграє значущість інформації для кожного
учасника. Це зумовлюється прагненням виробити
спільний сенс, що можливо лише за умов не тільки
прийому, а й розуміння й осмислення інформації. Таким
чином, комунікативний процес постає як єдність
діяльності, спілкування й пізнання;
• під час спілкування партнери можуть впливати один на
одного через систему знаків. Тобто може мати місце
психічний вплив на поведінку партнера;
• учасники спілкування повинні мати єдину систему
кодування. Частими є випадки, коли однакові слова люди
розуміють по-різному з соціальних, політичних причин,
вікових невідповідностей тощо;
• у процесі спілкування можуть виникати соціальні та
психологічні бар’єри, викликані відсутністю єдиного
розуміння ситуації через відмінності між партнерами
(бар’єри розуміння і ставлення, соціально-культурні
відмінності тощо).
Складність процесу спілкування полягає у тому, що в ньому
беруть участь як мінімум двоє учасників, кожен з яких має свій
внутрішній світ, “фільтри” сприймання інформації, власні думки й
цінності, зовнішні прояви, котрі можуть не збігатися. Інформація від
комунікатора надходить до реципієнта через вербальні й
невербальні засоби: міміку, жести, тон голосу, інтонацію тощо.
Отже, у процесі комунікації перед учасниками стоїть завдання
не тільки обмінятися інформацією, а й досягти її адекватного
розуміння. Тобто, важливою є інтерпретація повідомлення, яке
надходить від комунікатора до реципієнта. Тут слід враховувати,
12

Ревская Н. Е. Психология и педагогика: краткий конспект курса
лекций / Н. Е. Ревская. - СПб: ООО Изд-во «Альфа», 2001. – 304 с.
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що: по-перше, форма і зміст повідомлення суттєво залежать від
особистісних характеристик самого комунікатора, його уявлень про
реципієнта і ставлення до нього, ситуації, в якій відбувається
спілкування; по-друге, надіслане повідомлення не залишається
незмінним – воно трансформується, змінюється під впливом
індивідуально-психологічних особливостей реципієнта, його
ставлення до комунікатора, тексту повідомлення й ситуації.
На індивідуальному рівні людського життя виокремлюють
три основні розділи функцій спілкування - інформаційнокомунікативний, регуляційно-комунікативний та афектнокомунікативний13. Спираючись на це, визначені три сторони
спілкування: обмін інформацією, міжособистісна взаємодія і
взаєморозуміння, в яких реалізуються відповідно інформаційна,
інтерактивна і перцептивна його функції.
Для успішної реалізації професійної діяльності працівнику
сфери обслуговування слід навчитися в найкоротший час
встановлювати контакт з партнером по спілкуванню (клієнтом),
без зайвої напруги створювати доброзичливу атмосферу, яка б
сприяла поглибленню контакту. Для оптимізації цього процесу
треба послідовно виконати такі дії:
• переключитися зі спілкування з самим собою на
спілкування з партнером, який на цьому етапі повинен
стати найважливішим компонентом ситуації. Тобто, має
відбутися перерозподіл уваги; початися вивчення
партнера; перерватися, закінчитися чи відійти на другий
план попередня діяльність;
• встановити контакт (останній вважається встановленим, коли
обидва партнери впевнені у включенні іншого в спілкування).
Переважно це відбувається завдяки невербальним засобам.
Слово ж включається, коли такі засоби не діють. Вони ж
сигналізують про обраний тип ситуації (робоча, інтимна,
ігрова). За умов обрання обома партнерами одного типу
ситуації автоматично визначаються ролі кожного. Після цього
подальше спілкування набуває чітких меж;
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• підтримати контакт під час передачі основного повідомлення.
Основну долю уваги на цьому етапі поглинає слово, його
зміст, значення;
• розірвати контакт. Від того, яким чином партнери закінчать
спілкування, багато в чому залежить, чи відбудеться
наступний контакт, чи налагодиться тривала взаємодія.
Інтерактивна функція спілкування реалізується у
міжособистісній взаємодії та пов’язана з організацією спільної
діяльності. Найбільш детально ця сторона комунікації
досліджувалась в межах символічного інтеракціонізму, (сутність
його полягає в тому, що взаємодія між людьми розглядається як
неперервний діалог, у процесі якого вони спостерігають за
намірам один одного, осмислюють ці наміри і реагують на них).
Центральну ідею інтеракціоністської концепції складає думка
про те, що особистість формується у взаємодії з іншими
особистостями, а механізмом цього формування є встановлення
контролю дій людини над уявленнями оточуючих про неї14.
Л. Уманський пропонував три можливі форми організації
спільної діяльності: 1) спільно-індивідуальна діяльність, де
кожен учасник виконує свою частину роботи незалежно від
інших; 2) спільно-послідовна діяльність, коли спільне завдання
виконується послідовно кожним учасником, як на конвеєрі; 3)
спільно-взаємодіюча діяльність, коли всі учасники виконують
одночасно завдання, в якому дії одного нерозривно пов’язані з
діями інших і залежать від них, як у командних видах спорту.
Соціальна психологія розрізняє два типи взаємодії –
кооперативну і конкурентну. Кооперація вважається однією з
основних форм міжособистісної взаємодії і характеризується
об’єднанням зусиль учасників для досягнення спільної мети при
одночасному розподілі між ними функцій, ролей і обов’язків15.
У контексті професійної діяльності кооперація виявляється у
14

Шевандрин Н. И. Социальная психология в образовании: учеб.
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психологии / Н. И. Шевандрин. - М.: Владос, 1995. – 544 с., с. 111-112.
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контрактних формах, де індивідуальні інтереси учасників
поєднуються на основі формальних чи неформальних угод між
ними.
Конкуренція, на відміну від кооперації, передбачає досягнення
індивідуальних або групових цілей та інтересів в умовах
протиборства з іншими індивідами чи групами16. Вона
характеризується сильним персональним залученням до боротьби,
активізацією суб’єкта дії, частковою деперсоналізацією уявлень про
опонента. Конкурентна взаємодія потребує встановлення певних
правил і регулюючих санкцій. У соціально-психологічному плані
конкуренція означає взаємодію змагання між людьми за досягнення
кращих результатів діяльності.
Професійне виховання фахівців сфери обслуговування
слід спрямовувати на розвиток у них прагнення встановлювати
кооперативні стосунки з колегами, клієнтами, замовниками,
користувачами послуг, а також виховувати у них розуміння
здорової конкуренції у процесі виконання трудової діяльності.
Обов’язковим компонентом процесу спілкування є
сприймання одної людини іншою, що складає його перцептивну
сторону. Велику регулятивну роль тут відіграють враження від
поведінки партнера. Водночас, пізнаючи співбесідника, людина
формується й сама. Від того, наскільки точно сприймається
партнер по спілкуванню, залежить успіх взаємодії з ним,
оскільки здійснюється й емоційна оцінка, й намагання зрозуміти
його вчинки, й формування власної поведінки.
Пізнання людей – це активна діяльність, а не пасивне
відображення. Соціальну перцепцію визначають як сприймання
зовнішніх ознак людини, співвідношення їх з її особистісними
характеристиками, інтерпретацію і прогнозування на цій основі
її вчинків. Вона залежить від цілого ряду чинників: віку, статі,
професії, очікування, індивідуальних особливостей особистості,
і, великою мірою, від судження людини про себе. Численні
складності, що виникають у процесі спілкування, пов’язані з
невідповідністю самооцінки особистості й оцінки з боку
оточуючих. Доведено, що самооцінка, як правило, завжди вища
за оцінку оточення. Визнання цінності кожної людини
16
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проявляється в конкретних вчинках, загальній лінії поведінки,
судженнях, навіть у допущених помилках.
Здобуття професії пов’язане з процесом соціалізації
особистості. Створити адекватне уявлення про людину, її
бажання, потреби великою мірою можливо за умов
конструктивного спілкування або співпраці. Гуманістична етика
спілкування орієнтується на такі загальнолюдські моральні цінності
як толерантність, довіра, відвертість, чесність, турбота, вдячність,
виконання обов’язку і вірність слову17. Ідеальне спілкування
невіддільне й від таких цінностей, як свобода, справедливість,
рівність. Причому цінувати слід не лише власну свободу, а й
свободу співбесідника. Це виражається в недопущенні нав’язливого
втручання у внутрішній світ партнера, пригнічення його потреб та
інтересів. Важливо пам’ятати, що несправедливість не можна
виправдати важким характером, а брутальність і безтактність –
прагненням свободи й творчості.
Реалізація сучасних педагогічних технологій у вихованні
учнів професійно-технічних навчальних закладів з метою
розвитку їхньої культури фахового спілкування дасть змогу
забезпечити належну професійну підготовку фахівців відповідно
до стандартів професійно-технічної освіти та сучасних вимог
роботодавців і ринку праці.
Висновок.
Підсумовуючи викладене, можемо стверджувати, що сума
набутих людиною знань, вмінь і навичок спілкуватися, які
створені, прийняті та реалізуються в конкретному суспільстві на
певному етапі його розвитку виражається в культурі
спілкування, зокрема у професійній сфері. Особистісний
розвиток майбутнього фахівця відбувається у процесі
професійного навчання та виховання, освоєння професії,
виконання професійної діяльності. Оскільки трудова діяльність
працівників сфери обслуговування передбачає роботу з людьми
різних характерів і темпераментів, соціального статусу й віку
17
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тощо, вважаємо уміння фахівців такого профілю конструктивно
спілкуватися одним із головних показників їхньої професійної
Resume
Фахове спілкування у контексті виховання особистості
професіонала
Актуалізується проблема професійного виховання майбутніх
фахівців сфери обслуговування. Особлива увага приділяється
аналізу процесу спілкування у контексті професійної діяльності,
формуванню комунікативної культури учнів професійно-технічних
навчальних закладів, значенню діалогу як основного компонента
комунікації, специфічним особливостям професійного спілкування
як процесу встановлення контактів. Обґрунтовується роль
комунікативної компетентності як складової професійної
компетентності працівників сфери послуг.
Streszczenie
Zawodowa komunikacja w kontekście edukacji osobistości fachowca
Aktualizuje się problem zawodowej edukacji przyszłych fachowców zakresu obsługi. Szczególna uwaga użycza się analizie
procesu komunikacje w kontekście fachowej działalności, kształtowaniu komunikatywnej kultury uczni szkół zawodowych, znaczeniu
dialogu jak głównego komponentu komunikacji, specyficznym właściwościom fachowego obcowania jak procesowi ustalenie kontaktów. Uzasadnia się rola komunikatywnej kompetencji jak składowej
fachowej kompetencji pracowników zakresu obsługi.
Summary
Professional communication in the context of training of specialist’s personality
The article analyses the problem of professional education of
the future specialists of the service sphere. A special attention is paid
to the analysis of the process of communication in the context of
professional activity, and forming of communicative culture of vocational schools’ students. A dialogue as a basic component of communication and specific features of professional communication as a
process of contacts establishment are under consideration. The au300

thor grounds the role of communicative competence as a component
of professional competence of the workers of the service sphere.
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