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BEATA HISZPAēSKA x

NADZIEJA NA PRAWDĉ – PRAWDA O NADZIEI
ASPEKT PEDAGOGICZNY

Fenomen nadziei w Īyciu osoby koresponduje z transcendentnym wymiarem jej istnienia. A nawet moĪna powiedzieü, Īe to nadzieja definiuje Īycie
ludzkie jako osobowe. ZdolnoĞü wykraczania poza „tu i teraz”, przekraczania
swoich ograniczeĔ psychicznych i fizycznych w sytuacjach stawiających wymagania (transcendencja) jest nierozerwalnie związana z nadzieją, z oczekiwaniem czegoĞ lepszego, niĪ daje teraĨniejszoĞü, bardziej satysfakcjonującego, o czym myĞl przynosi ukojenie, radoĞü i staje siĊ przedsmakiem szczĊĞcia.
Natomiast niejednoznaczny wydaje siĊ związek miĊdzy nadzieją a prawdą.
Stwierdzenie bowiem, na ile nadzieja opiera siĊ na prawdzie, na ile zaĞ odwouje siĊ do si nadprzyrodzonych, a na ile stanowi sposób samooszukiwania,
jest zapewne trudne, a moĪe nawet niemoĪliwe.
Niniejsza analiza dotyczy w ogólnym zarysie procesu poznawania, dochodzenia do prawdy w jego uwarunkowaniach obiektywnych-subiektywnych, wynikających ze struktury rzeczywistoĞci oraz ze struktury czowieka i jego Ğrodowiska
spoecznego. UwzglĊdnienie tak wielu uwarunkowaĔ umiejscawia tenĪe przyczynek w nurcie pedagogiki enwironmentalnej. WartoĞciowoĞü takiego ujĊcia wynika z faktycznego wpywu Ğrodowiska na rozwój czowieka, dokonujący siĊ
w caej rozciągoĞci jego historii, co wspóczeĞnie na nowo zaczĊto mocno pod-
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kreĞlaü1. W dalszej czĊĞci uwagĊ skierujemy na samą nadziejĊ oraz na jej status
we wspóczesnym Ğwiecie, aby w rezultacie ustalonej relacji miĊdzy prawdą a nadzieją wyprowadziü ewentualne wnioski w aspekcie pedagogicznym.

I. POZNANIE PRAWDY A NADZIEJA
Transcendentny charakter istnienia czowieka dotyczy w gównej mierze
zdolnoĞci poznania i rozumienia. Czowiek staje wobec Ğwiata materialnego,
wobec przyrody, ale takĪe wobec drugiego czowieka i caej wspólnoty jako
ktoĞ, kto poznaje i rozumie, dąĪy do wyjaĞnienia, zinterpretowania rzeczywistoĞci zewnĊtrznej. Poznanie przysuguje równieĪ zwierzĊtom, gdyĪ to waĞnie
adekwatnoĞü poznania rzeczywistoĞci, rządzących praw, uzdalnia istotĊ do
zachowania Īycia, do zabezpieczenia i przetrwania w danych warunkach. JednakĪe poznanie zwierzĊce nie ma cech transcendencji, poniewaĪ zwierzĊta są
cakowicie zanurzone w teraĨniejszoĞci, nie wykraczają poza moment istnienia, a poznanie jest dla nich czynnoĞcią wyącznie uĪytecznoĞciową, konieczną do przetrwania, zdobycia poĪywienia i przeduĪenia gatunku. Przystosowanie czowieka zasadniczo róĪni siĊ od przystosowania biologiczno-fizycznego bytów nieosobowych, poniewaĪ czowiek, wybierając odpowiednie
dla siebie Ğrodowisko, wadny jest do „przerobienia” zastanych warunków
w taki sposób, aby nie tylko Īycie byo w nich moĪliwe, ale aby Īycie to miao
wysoką jakoĞü. W gównej mierze jednak poznanie ludzkie jest gwarantem
rozwoju duchowego czowieka i w rzeczywistoĞci jest celem samym w sobie.
Zastany Ğwiat, specyfikujący siĊ róĪnorodnoĞcią bytową, uderza aparat poznawczy czowieka swoją realnoĞcią, a tym samym ujawnia zasadniczą cechĊ
bytów, jaką jest istnienie2. Pierwszą i niepowątpiewalną cechą kaĪdego bytu,
który jawi siĊ w przestrzeni poznawczej czowieka, jest istnienie. JeĪeli „coĞ”
– jakiĞ byt przedstawia siĊ czowiekowi, to jednoznacznie Ğwiadczy o jego
istnieniu, chociaĪ natury poszczególnych bytów mogą róĪniü siĊ diametralnie
Znaczenie Ğrodowiska w rozwoju czowieka podkreĞla juĪ Platon. Zob. W. J a e g e r, Paideia. Formowanie czowieka greckiego, tum. M. Plezia i H. Bednarek, Warszawa: Fundacja
Aletheia 2001, s. 845.
2
Zob. W. C h u d y, Rozwój filozofowania a „puapka refleksji”. Filozofia refleksji i próby
jej przezwyciĊĪenia, Lublin: RW KUL 1995, s. 46. Od strony obiektywnej rzeczywistoĞci
czynnikiem dynamizującym poznanie jest sam byt. ĝw. Tomasz z Akwinu, wymieniając trzy
paszczyzny prymatu przedmiotu w akcie poznawczym, okreĞla je jako: prymat egzystencjalny,
prymat formalny, prymat sprawczy. TamĪe, s. 46-47.
1
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(inaczej istnieje dĨwiĊk, a inaczej barwa, jeszcze inaczej myĞl). Natomiast
fakt wieloĞci i róĪnorodnoĞci bytów wskazuje na drugą ich cechĊ, jaką jest
treĞü istnienia. Byty róĪnią siĊ miĊdzy sobą treĞcią, a takĪe stosunkiem tej
treĞci do istnienia, czyli analogią treĞci i istnienia3. JuĪ w tym momencie moĪna wskazaü, Īe waĞnie ta zoĪonoĞü stanowi jedną z przyczyn utrudniających
proces poznawczy. KaĪdy byt musi byü w procesie poznawczym traktowany
jednostkowo i adekwatnie do swojej analogicznoĞci. Zbyt pospieszne wyprowadzenie wniosków o naturze poznawanego przedmiotu stanie siĊ przyczyną
bĊdu w rozumieniu (zdefiniowaniu i sklasyfikowaniu), bĊdu w ocenie wartoĞci lub nieadekwatnej stosowalnoĞci.
RównoczeĞnie ograniczenia poznawcze pochodzą ze struktury czowieka
jako bytu psychofizycznego (duchowo-materialnego), co znajduje swoje przeoĪenie na relacjĊ podmiot–przedmiot. Materialny Ğwiat poznawany jest przez
poĞrednictwo zmysów, które przesyają fizyczne bodĨce do intelektu, w celu
przeprowadzenia psychicznej „obróbki”4. Generalnie zoĪonoĞü wszelkich
procesów stanowi element zaburzający precyzjĊ dziaania. Tak i w tym przypadku poznanie naraĪone jest na bĊdy, które mogą byü rezultatem chociaĪby
wadliwego dziaania receptorów bądĨ zaburzeĔ pojawiających siĊ w trakcie
przesyania informacji albo teĪ nieprecyzyjnego przetwarzania danych na poziomie intelektualnym.
Istotnym czynnikiem adekwatnoĞci poznania są subiektywne stany psychiczne
oraz stany zdrowotne. Zdrowie i choroba naleĪą do rzeczywistoĞci obiektywnej,
stanowią bowiem o sprawnoĞci wszystkich organów biorących udzia w procesie
poznawczym. JednakĪe ich wpyw na czowieka związany jest takĪe ze sferą
emocjonalną, przeĪyciową, recepcją danego samopoczucia czy choroby. W rezultacie czynniki te nabierają charakteru subiektywnego. Na podobnej zasadzie na
proces poznawczy wpywa dotychczasowa historia Īycia oraz bieĪące doĞwiadczenia, których Ĩródo, konkretne wydarzenie, samo w sobie jest obiektywne,
jednakĪe ze wzglĊdu na zaleĪnoĞü od sposobu przyjĊcia powyĪsze czynniki moĪna zaliczyü do subiektywnych. Na poznanie wpywa równieĪ stopieĔ zmĊczenia
bądĨ wypoczĊcia, niekiedy nawet pora dnia, w której ma miejsce aktywnoĞü. Innymi waĪnymi czynnikami są odĪywianie, miejsce zamieszkania (klimat, uksztatowanie terenu). Do czynników z pogranicza fizycznych i psychicznych naleĪy
charakter czowieka oraz sprawnoĞü intelektualna.
Zob. M. A. K r ą p i e c, O rozumienie Ğwiata, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002, s. 103-104.
Zob. S. K o w a l c z y k, Zarys filozofii czowieka, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne
1990, s. 75.
3
4
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Wyeksponowanie czynników modyfikujących proces dochodzenia do prawdy
uwyraĨnia, czym jest sama prawda. Poznanie bowiem polega na przezwyciĊĪaniu
niejasnoĞci, sprzecznoĞci i „fragmentarycznoĞci wiedzy” w kierunku uzgodnienia
myĞli z rzeczywistoĞcią. Prawdą bĊdzie sąd intelektu o rzeczy, wydany zgodnie
z jej istnieniem (lub nieistnieniem)5. Tym samym prawda ujawnia siĊ jako ostateczny i najwaĪniejszy cel poznawania. Skierowanie na prawdĊ, a nie jedynie
przystosowanie i ulepszanie Ğrodowiska stanowi o transcendentnym wymiarze
istnienia czowieka. Natomiast transcendencja wyraĪająca siĊ w zdolnoĞci
przekraczania Ğwiata materialnego definiuje faktycznie byt osobowy poprzez
wskazanie na dąĪenie do prawdy. Jedynie osoba wydaje sądy, wadna jest je
takĪe sprawdziü i skorygowaü w przypadku bĊdu. Wynika to ze Ğcisej zaleĪnoĞci
zachodzącej miĊdzy implikacją do poznawania prawdy a zdolnoĞcią decydowania
i wybierania. Osobie waĞciwa jest wolnoĞü wyboru, ta wszakĪe podporządkowana jest zdolnoĞci do miowania – pragnienia dobra drugiego czowieka6.
Ten niejako ostatni element struktury osobowej faktycznie stanowi o ostatecznym jej spenieniu, a buduje siĊ wyącznie na podstawie poznanej prawdy.
Decyzja wynikająca z prawdy czyni wybór wolnym i skutecznym, a prawda
o spenieniu wolnoĞci w mioĞci umoĪliwia osobie otwarcie siĊ na drugą osobĊ.
Prawda, gównie prawda o sobie samym, kim jestem i jaki jestem, jak równieĪ
pragnienie poznania drugiego czowieka uzdalnia do nawiązania relacji w peni
osobowej. Relacja ta opiera siĊ przede wszystkim na zdolnoĞci do wzajemnego
obdarowywania, bezinteresownego i cakowitego7. Wymagana bezinteresownoĞü
pochodzi z pewnego dystansu do siebie samego, z wolnoĞci od sukcesu i „atwizny”. CakowitoĞü natomiast wyraĪa siĊ w pewnej nieodwoalnoĞci i integralnoĞci
relacji, w której, nie ograniczając siĊ do jednej funkcji (np. poznawczej, uĪytecznoĞciowej czy przyjemnoĞciowej), podmioty troszczą siĊ o wzajemny, peny rozwój osobowy. Na tendencje przeciwstawne relacjom osobowym wskazywa Chudy, ujawniając we wspóczesnych spoeczeĔstwach dominacjĊ „kultury atwoĞci”8. Jedną z jej znaczących cech jest oczekiwanie, aby stosunki miĊdzyludzkie
5

Zob. Ch u d y, Rozwój filozofowania a „puapka refleksji”, s. 59.
Zob. W. C h u d y, Realny trud i atwoĞü pozoru, „Zeszyty KarmelitaĔskie” 23(2003), nr 2,
s. 30; t e n Ī e, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, „Kwartalnik Filozoficzny” 26(1998),
z. 3, s. 64, 69.
7
Zob. A. S z o s t e k, Wokó godnoĞci, prawdy i mioĞci. RozwaĪania etyczne, Lublin: RW
KUL 1998, s. 232-233.
8
Jan Pawe II – nauczyciel kultury. Osoba ludzka znakiem trudu i nadziei, w: Osobowy
wymiar kultury. Materiay XV Ogólnopolskiego Forum Szkó Katolickich, Warszawa: Rada
Szkó Katolickich 2004, s. 46-47.
6

NADZIEJA NA PRAWDĉ – PRAWDA O NADZIEI

9

nie wymagay rezygnacji ze swoich planów (bezkolizyjnoĞü) oraz aby ich budowanie i utrzymanie byo atwe. „Kultura atwoĞci” wyraĪa siĊ takĪe w unikaniu
trudu i wyrzeczenia, a koncentrowaniu na wygodzie, rozrywce, odpoczynku,
zdrowiu – ogólnie w zeĞrodkowaniu uwagi na samym sobie. RównoczeĞnie moĪna powiedzieü, Īe jest to kultura lekcewaĪąca fakt „zanurzenia” czowieka w czasie. Dominujący styl kulturowo-obyczajowy kultywuje chwilĊ, narzucając przekonanie, Īe istnieje ona samoistnie, w oderwaniu od przeszoĞci i przyszoĞci.
Czowiek poddany temu „dyktatowi” odrzuca wszelkie zobowiązania, które wiązayby go na przyszoĞü, a przyjmuje jedynie te – i na taki czas – które są mu
wygodne i nie wchodzą w konflikt z bardziej przyjemnymi zadaniami9.
W perspektywie otwarcia na prawdĊ charakterystyczne jest i waĪne, iĪ czowiek nie potrafi zatrzymaü siĊ w ciszy i kontemplowaü, mimo koncentracji na
chwili bieĪącej. Wspóczesne „Īycie chwilą” jest raczej pĊdem za kolejnym
celem, który w danym momencie przedstawia siĊ jako ciekawszy, bardziej
pasjonujący, emocjonujący, przyjemniejszy, bez pamiĊci o juĪ podjĊtych zobowiązaniach. NieumiejĊtnoĞü zatrzymania siĊ i kontemplacji utrudnia czowiekowi dochodzenie do prawdy, bowiem to waĞnie kontemplacja – jak
wskazuje Stefan SwieĪawski – stanowi naturalną drogĊ poznania, polegającą
na refleksyjnym, spokojnym, dogĊbnym przyglądaniu siĊ rzeczywistoĞci,
które poprzez zachwyt prowadzi do mądroĞci10.
Tendencje kulturowe rzutują takĪe na proces wychowawczy, który swoją
wartoĞü i skutecznoĞü zawdziĊcza staemu odniesieniu do prawdy poznawczej,
o Ğwiecie, o samym sobie, o drugim czowieku. W ten sposób wychowawca
wprowadza wychowanka w dojrzaoĞü, kierując siĊ nadzieją na skutecznoĞü
swoich oddziaywaĔ oraz budząc w wychowanku nadziejĊ na osiągniĊcie duchowej dojrzaoĞci. Wychowanie bez nadziei bĊdzie przenikniĊte podejrzliwoĞcią, rozgoryczeniem, niedowierzaniem ze strony wychowawcy11. Natomiast
sam wychowanek przytoczony poraĪkami i saboĞciami, bez nadziei, poprzestaby na stanie bieĪącym. Nadzieja pobudza do przeamywania swoich ograniczeĔ, saboĞci i uprzedzeĔ. Zakres i sia pedagogicznej nadziei pozostaje
Zob. Z. B a u m a n, PonowoczesnoĞü jako Ĩródo cierpieĔ, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
2000, s. 142-143.
10
ĝwiĊty Tomasz na nowo odczytany. Wykady w Laskach, Kraków: Wydawnictwo Znak
1983, s. 15, 22, 170.
11
Nadzieja pedagogiczna staje wobec szczególnego wyzwania w przypadku moral insanity
(„Ğlepota moralna”, „totalny brak wraĪliwoĞci moralnej”), o czym pisze Maria Goaszewska
(WartoĞci przeciwstawne w wychowaniu, w: Wychowanie dzieci i modzieĪy na przeomie tysiącleci, red. A. RumiĔski, M. SzymaĔski, Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP 1998, s. 21-37).
9
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w Ğcisym związku z kulturowym schematem relacji wychowawczej (jej rozumienia) oraz kulturowym ideaem przypisanym do dojrzaoĞci.
Kultura dominująca w danej wspólnocie stanowi czynnik obiektywny ksztatujący zdolnoĞci poznawcze czowieka. Narzuca „zestaw celów” stawianych
przed jego wolnoĞcią, styl recepcji czasu (np. czas u AfrykaĔczyków, a przysowiowa punktualnoĞü niemiecka), schemat relacji miĊdzyludzkich, hierarchiĊ wartoĞci. Istotnym jest równieĪ funkcjonujący jĊzyk, który z jednej strony jest rezultatem panującej kultury, a z drugiej ma moc jej modulowania.
W ramach kultury bowiem kreowany jest stosunek do sowa, które moĪe byü
traktowane pragmatycznie (uĪytecznoĞciowo) lub esencjalistycznie (sensotwórczo), co znajduje znaczne przeoĪenie na sposób funkcjonowania czowieka w relacjach i sytuacjach zadaniowych.
Zarysowane czynniki rzutujące na proces poznawczy mogą staü siĊ Ĩródem bĊdów lub w ogóle wypaczyü poznanie i rozumienie rzeczywistoĞci.
JednakĪe czowiek mimo niepowodzeĔ wciąĪ na nowo podejmuje trud poznawania, nazywania, definiowania, porządkowania, uogólniania, pojĊciowego
uszczegóowiania zastanego Ğwiata. Uzasadnienie dziaania moĪe pochodziü
z doĞwiadczenia Īyciowego, które niejednokrotnie potwierdza moĪnoĞü adekwatnego poznania. Czowiek wielokrotnie trafnie odczyta rzeczywistoĞü
i zrozumia prawa nią rządzące, stąd Īywi niebezpodną nadziejĊ na skutecznoĞü swojej poznawczej inicjatywy.
ħródem nadziei na dojĞcie do prawdy jest refleksyjna funkcja intelektu, który
wadny jest poddaü kontroli sam proces poznawczy, a nawet wziąü siebie samego
„pod lupĊ” tak, aby „samoanaliza” pomoga wykluczyü prawdopodobne bĊdy.
Refleksja jest to samozwrotne i samoujawniające siĊ podoĪe wszystkich Ğwiadomych aktów czowieka12. MoĪna ją poniekąd traktowaü jako ruch, który powraca dokadnie do siebie samego. Intelekt w trakcie poznawania aktowo odnosi
siĊ do przedmiotu, równoczeĞnie – dziĊki refleksji – odnosi siĊ do powstającego
obrazu (reprezentacji) oraz do sposobu, w jaki ten proces zachodzi.
NaleĪy podkreĞliü, Īe czowiek specyficznie odznacza siĊ „zapotrzebowaniem” na prawdĊ, oczekiwaniem prawdomównoĞci w relacjach miĊdzyludzkich oraz w stosunku do samego siebie; prawda „warunkuje” go i dynamizuje.
WaĞnie to dynamizujące zapotrzebowanie wraz z doĞwiadczeniem, Īe poznanie prawdy jest realne, a równoczeĞnie, Īe stanowi drogĊ do dobra, czyni moĪliwym podjĊcie trudu poznawczego wobec tak niesprzyjających warunków,
jakie zostay wyĪej przedstawione. Pragnienie dobra, czegoĞ wiĊcej, co umoĪ12

Zob. C h u d y, Rozwój filozofowania a „puapka refleksji”, s. 39.
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liwiaoby dochodzenie do osobowej peni, umacnia pierwotny dynamizm poznawczy od strony podmiotu. W ten sposób prawda i nadzieja pozostają
w sprzĊĪeniu zwrotnym, odkrycie prawdy wzbudza nadziejĊ na dobro, do którego doprowadza poznanie, a sama nadzieja dodaje woli motywacji do podejmowania trudu poznawczego. W pewnym sensie, to waĞnie moĪnoĞü poznania prawdy jest waĞciwym przedmiotem nadziei.

II. NADZIEJA ħRÓDEM DZIAANIA

Czowiek, rozpoznając swoją sytuacjĊ egzystencjalną w Ğwiecie, konstatuje
róĪnice miĊdzy sobą a innymi bytami oĪywionymi. Analizując ową odmiennoĞü, spostrzega cechy kontrastujące jedynie w stopniu iloĞciowym, zauwaĪa
takĪe istotniejsze cechy róĪnicujące jakoĞciowo. Aspekt róĪnic iloĞciowych
okreĞla jego naturĊ jako czowieka, aspekt jakoĞciowy zaĞ wyraĪa rzeczywistoĞü osobową. Natura ludzka jest „noĞnikiem” dla wymiaru osobowego, inaczej rzec moĪna – podoĪem, na którym urzeczywistnia siĊ bycie osobowe13.
Centrum stanowi rozumny i wolny podmiot, charakteryzujący siĊ Īyciem duchowym, który w czynie ujawnia siĊ jako Ĩródo wszelkich relacji14. Rozum
i wola – dwie wadze przynaleĪne w potencjale czowiekowi – „wynoszą” go
mocą prawdy z niszy natury i odsaniają szczególną jego wartoĞü jako osoby –
godnoĞü. Stanowi ona element strukturalizujący wewnĊtrzny Ğwiat osoby, czyli kryterium samoodniesienia oraz odniesienia do innych. NieodzownoĞü tego
ustosunkowania siĊ jest rezultatem adalternatywnej struktury bytu osobowego;
osoba to zawsze „jeden ku drugiemu” 15.
Byt osobowy przekracza swoje ograniczenia w kierunku prawdy, wolnoĞci
i mioĞci. Transcenduje naturalne Ğrodowisko, pogĊbiając swoje zaangaĪowanie duchowe, wyzwala i utrwala wewnĊtrzne piĊkno, stając siĊ „bardziej osobą”16. Prawda gwarantuje realizm w wyborach i dziaaniu i w ten sposób dy-

13

Zob. R. S p a e m a n n, Osoby. O róĪnicy miĊdzy czymĞ a kimĞ, t. J. Merecki, Warszawa:
Oficyna Naukowa 2001, s. 29-30.
14
Zob. K. W o j t y  a, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. StyczeĔ i in.,
Lublin: TN KUL 1994, s. 74-74.
15
Zob. A. R o d z i Ĕ s k i, Na orbitach wartoĞci, Lublin: RW KUL 1998, s. 65, 91.
16
Zob. W. C h u d y, Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 19(2006), nr 3, s. 57.
„W prawdzie zawiera siĊ Ĩródo transcendencji czowieka wobec wszechĞwiata, w którym Īyje.
[...] Czowiek zauwaĪa po prostu, Īe jest osobowym podmiotem, osobą. Staje oko w oko wo-
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namizuje istnienie, stwarza szansĊ rozwoju i ubogaca. Niemniej prawda moĪe
dziaaü równieĪ przeciwnie, wstrzymując dąĪenie do okreĞlonego celu. Dzieje
siĊ tak w przypadku, kiedy rozum w refleksyjnej aktywnoĞci przedstawia inny, lepszy moralnie cel lub w sytuacji powtarzających siĊ poraĪek, które
wskazują na znikomą szansĊ powodzenia. Podobnie prawda moĪe przyczyniü
siĊ do wycofania inicjatywy wobec zbyt wielu przeciwnoĞci i utrudnieĔ, mimo
iĪ cel nadal oceniany jest wysoko w hierarchii wartoĞci. Niekiedy w podobnych uwarunkowaniach, przed biernoĞcią, a czasami nawet apatią moĪe zabezpieczyü mioĞü, jeĪeli cel ten związany by z konkretną osobą. Zawsze
jednak w opozycji do „blokującej” funkcji prawdy staje nadzieja, która znajduje siĊ takĪe u podstaw mioĞci. Nadzieja objawia siĊ wówczas jako duchowa
sia, wola duchowej walki o dobro, które wskaza rozum.
Uaktywniony dynamizm pozostaje nadal w silnym związku z prawdą o wartoĞciowoĞci celu, wobec którego warto podjąü wszelki trud do jego osiągniĊcia, warto nawet ponieĞü jeszcze raz poraĪkĊ, aby nabyü doĞwiadczenie, które
pozwoli pokonaü przeciwnoĞci. Nadzieja jako sia podtrzymująca w dąĪeniu
do celu róĪni siĊ jednak zasadniczo od innych psychicznych motywacji pochodzących chociaĪby z agresji, pragnienia sukcesu, uporu czy pracoholizmu.
RóĪnica uwyraĨniana siĊ w sytuacjach, w których to waĞnie nadzieja, podtrzymując osobĊ w obranym kierunku, „motywuje” do wycofania reakcji wobec braku perspektyw na pozytywny rozwój. Są to przypadki biernoĞci, które
nie wywoują poczucia poraĪki, zniechĊcenia czy rozpaczy, gdyĪ towarzyszy
im nadzieja dopenienia siĊ dobra wbrew dotychczasowemu biegowi spraw.
W tym pozornym bezruchu osoba kierowana nadzieją pozostaje w najwyĪszej
aktywnoĞci, w poczuciu wewnĊtrznego pokoju, mimo obiektywnych niepowodzeĔ. Nadzieja jest najwiĊkszym paradoksem w stosunku do przygodnoĞci
doĞwiadczanej we wszystkich aspektach egzystencji.
Zarysowuje siĊ niepowtarzalny związek miĊdzy nadzieją a przygodnoĞcią,
który swój sens odnajduje w prawdzie o osobie, o osobie naznaczonej przygodnoĞcią, a jednak przekraczającej ją w nadziei. Odkrycie sensu tej relacji
w Īyciu kaĪdego czowieka, pozostaje zadaniem wychowania, a w dalszej perspektywie samowychowania. Celem jest Ğwiadome przyjĊcie swojej przygodnoĞci i otwarcie siĊ w nadziei na dobro.
W ogólnym opisie nadziei naleĪaoby przede wszystkim podkreĞliü, Īe dotyczy tych sytuacji, w których naturalny, zrozumiay bieg rzeczy, nie prowabec swej godnoĞci!” (J a n P a w e  II, Do Ğwiata nauki (KUL, 9 VI 1987), „Ethos” 1(1988),
nr 2-3, s. 14).
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dzi do poĪądanego dobra. Osoba czuje siĊ poniekąd bezradna w danych warunkach, ale poniewaĪ dostrzega jakiĞ procent szansy na spenienie, budzi siĊ
w niej otucha, pewna ĞmiaoĞü. MoĪe byü ona wiązana z wasnym dziaaniem,
którego jednakĪe skutecznoĞci nie moĪna byü pewnym, bądĨ z dziaaniem innych osób, a moĪe siĊ rodziü nawet wobec ludzkiej bezradnoĞci, ale w perspektywie czynników losowych. RóĪni siĊ ona jednak zasadniczo od naiwnoĞci, przede wszystkim w ten sposób, Īe nie zaprzecza oczywistym faktom niesprzyjającym pozytywnemu tokowi sprawy, a równoczeĞnie wskazuje pewne
moĪliwoĞci, tryby, w rezultacie których moĪe nastąpiü oczekiwana zmiana.
Tam zatem, gdzie nie pojawiają siĊ chociaĪby znikome moĪliwoĞci zmiany,
Īywienie nadziei jest albo absurdem (naiwnoĞcią), albo wynika z wiary w rzeczywistoĞü nadprzyrodzoną – w dziaanie Bytu Absolutnego.
Pokadanie nadziei w drugim czowieku moĪe stanowiü jak najbardziej logiczną konsekwencjĊ poznania prawdy o nim. Albowiem w swoim otwarciu na
innych osoba kieruje siĊ takĪe nadzieją na pomoc, kiedy bĊdzie jej potrzebowaa. Dotychczas doĞwiadczana ĪyczliwoĞü oraz wsparcie stają siĊ realną podstawą dla nadziei. We wspólnocie czowiek uczy siĊ kochaü drugiego, obdarowywaü go i samemu przyjmowaü dar jego obecnoĞci. WartoĞciowe dawanie jest bezinteresowne i nieodwoalne, natomiast wartoĞciowe przyjmowanie nasycone jest
wdziĊcznoĞcią nieskaĪoną zazdroĞcią. DoĞwiadczenie takiej ącznoĞci z innymi
ludĨmi oraz wspóodpowiedzialnoĞci za siebie nawzajem stanowi mocny fundament dla nadziei. UwyraĨnia siĊ tutaj znaczenie wspólnoty w Īyciu czowieka,
zwaszcza tej pierwszej, jaką jest rodzina. Wytwarzane wiĊzi, oparte na mioĞci,
są staym Ĩródem nadziei przeciwstawianej poczuciu samotnoĞci, zagroĪenia,
odrzucenia w innych Ğrodowiskach. Niemniej nadzieja dotycząca wspólnoty korzeniami siĊga prawdy o sobie nawzajem, o ączących osoby zobowiązaniach,
a nade wszystko o godnoĞci, która domaga siĊ nie tylko poprawnoĞci w relacji,
ale autentycznej troski o osobowy rozwój zarówno kaĪdego czonka swojej
wspólnoty, jak i kaĪdego spotkanego.
Nadzieja, przywoywana w kontekĞcie wspólnoty, w sposób szczególny koreluje ze ĞwiadomoĞcią niewystarczalnoĞci czowieka samemu sobie. Drugi jest mu
potrzebny do normalnego funkcjonowania w spoeczeĔstwie, do Īycia na poziomie wypracowanym przez daną cywilizacjĊ, ale przede wszystkim do pogĊbiania
„bycia osobą”. Jedynie we wspólnocie nastĊpuje rozwój potencjau poznawczego
i wolitywnego, kiedy osoba poznaje wiĊcej i pewnej, a przez to staje siĊ bardziej
wolna i otwarta na mioĞü. Szczególne znaczenie ma tutaj poznanie dobra i za, za
które zawsze odpowiada sam podmiot poznający, jednakĪe waĞnie konfrontacja
poznawcza, gotowoĞü do przedyskutowania z drugim swojego stanowiska, czyni
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osobĊ bliĪszą prawdy moralnej. Nadzieja na dobro, juĪ nie tylko na dobro związane z celem zewnĊtrznym, ale na dobro moralne, które wniknie w osobĊ i uczyni
ją dobrą, odsya do prawdy jako uzasadnionego fundamentu, realnego fundamentu, który wykorzystany w procesie samowychowania zaprzecza wspóczesnemu
indywidualizmowi oraz totalnemu pragmatyzmowi.
Wspóczesna kultura atwoĞci nie potrzebuje jednak nadziei. Wynika to ze
zmiany paradygmatu ontycznego czowieka i rzeczywistoĞci. Zaprzeczenie istnieniu obiektywnej natury czowieka oraz związanej z nią godnoĞci osobowej,
a wyprowadzenie tejĪe godnoĞci z poziomu kulturowego wspólnoty, do której
czowiek naleĪy17, nie stawia przed nim wymagania rozwoju. Mówi siĊ raczej
o budowaniu toĪsamoĞci związanej z przynaleĪnoĞcią do konkretnej grupy
oraz o poszukiwaniu przyjemnoĞci, która jako jedyna (wraz z unikaniem cierpienia) spenia czowieka jako byt ewoluujący. Natomiast Zygmunt Bauman
twierdzi, Īe obecnie jedynie satysfakcjonującą (i dominującą) jest toĪsamoĞü
konsumencka18, która nie tylko daje szerokie spektrum moĪliwoĞci jej konstruowania, ale takĪe do niczego nie zobowiązuje. Tymczasem toĪsamoĞü
konsumencka realizuje siĊ poza wymiarem nadziei, poniewaĪ wszystko jest
w gestii czowieka, w zasiĊgu jego rĊki, podlega cakowicie jego decyzji; na
rynku konsumenckim czowiek jest wszechwadny.
Podobnie przedstawia siĊ równieĪ kwestia moralnoĞci we wspóczesnym
Ğwiecie, po odrzuceniu paradygmatu staej natury czowieka (a takĪe obiektywnoĞci i realizmu poznawczego), a w kontekĞcie gloryfikacji wolnoĞci. Wedug Richarda Rorty’ego panuje obecnie nowa moralnoĞü, w której rozstrzygniĊcia zaleĪne są od kontekstu sytuacyjnego, a decydujący czowiek opowie
siĊ za tymi „przekonaniami, pragnieniami i emocjami”, które bĊdą dla niego
najpraktyczniejsze ze wzglĊdu na jego cele19. Obowiązuje zatem „prywatna”
(jednostkowa) moralnoĞü, która nie potrzebuje drugiego czowieka do zweryfikowania wasnego poznania dobra i za. Niepotrzebna jest zatem takĪe nadzieja na mądroĞü drugiego i nadzieja wspólnego wzrastania osobowego dziĊki prawdzie, kaĪdy bowiem wie najlepiej, co dla niego jest najkorzystniejsze
w danej chwili z punktu widzenia pragmatyki.

17

R. R o r t y, ObiektywnoĞü, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, t. I, t. J. MargaĔski,
Warszawa: Fundacja Aletheia 1999, s. 296-300.
18
WolnoĞü, t. J. Tokarska-Bakir, Kraków–Warszawa: Spoeczny Instytut Wydawniczy
Znak, Fundacja im. Stefana Batorego 1995, s. 77-78.
19
ObiektywnoĞü, relatywizm i prawda, s. 298-299.
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Obok naturalnej nadziei tam, gdzie rzeczywistoĞü odsonia siĊ przed czowiekiem, a on w pokorze podją trud poznawania Ğwiata i siebie, budzi siĊ
w nim równieĪ taka nadzieja, która pozostaje w absolutnej sprzecznoĞci z rozumem kierowanym prawami natury. Ma ona związek z uznaniem rzeczywistoĞci nadprzyrodzonej, a dotyczy ufnoĞci w przezwyciĊĪenie wasnej przygodnoĞci, niekoniecznoĞci istnienia, niepenoĞci i grzesznoĞci w wymiarze
moralnym. UfnoĞü ta wypywa z wiary we wcielenie Syna BoĪego, który pochodzi od Boga Ojca – stworzyciela i prawodawcy. Bóg, który jest mioĞcią,
sam teĪ jest gwarantem i Ĩródem wszelkiego dobra. On teĪ zapewnia zgodnoĞü biegu Ğwiata z dobrymi zamiarami dziaającego czowieka. Jest to gĊboka nadzieja, Īe dobro, które byo celem dziaania, zaowocuje dobrem, jeĞli nie
w bezpoĞrednim skutku, to jako rezultat dziaania OpatrznoĞci BoĪej, Īe wpisze siĊ w BoĪy zamiar wobec caego Ğwiata i ostatecznie kaĪdy osiągnie peniĊ swej doskonaoĞci, do której nieudolnie zmierza20.

III. WYCHOWANIE DO NADZIEI

Wychowanie do nadziei wchodzi wspóczeĞnie w konfrontacjĊ z obowiązującą kulturą indywidualizmu, samorealizacji, asertywnoĞci i sukcesu. Egocentryczne nastawienie kierowane pozytywnym myĞleniem o sobie nie potrzebuje
nadziei, bowiem Īyje przekonaniem o wasnej mocy, zaradnoĞci i umiejĊtnoĞci dochodzenia do celu. Pierwszym krokiem zatem w wychowywaniu dzieci
winno byü ukazanie prawdy o przygodnoĞci czowieka, który nie tylko Īe gubi
siĊ w zoĪonej rzeczywistoĞci, ale niejednokrotnie gubi siĊ z powodu wasnej
saboĞci i niewystarczalnoĞci, pewnego niedomagania i niesprawnoĞci.
NastĊpnym elementem wychowania do nadziei jest ukazanie prawdy
o wspólnotowym charakterze istnienia czowieka. Nie moĪna bowiem nauczyü
siĊ kochaü inaczej niĪ poprzez oddanie „pierwszego miejsca” drugiemu, wbrew
kulturze atwoĞci, która na podium wprowadza niby wszechwadne „ja” i wokó niego zaleca ksztatowanie swojego Īycia. Wyącznie rezygnacja z „samouwielbienia” umoĪliwia czowiekowi dostrzeĪenie prawdy o sobie samym i o
drugim jako godnym mioĞci. MioĞü natomiast uzdolni do udzielenia odpowiedzi potrzebującemu, który z nadzieją oczekuje wsparcia, obecnoĞci, akcep-

20

R. S p a e m a n n, Podstawowe pojĊcia moralne, t. P. Mikulska, J. Merecki, Lublin: RW
KUL 2000, s. 92.
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tacji. Szczególnym momentem, w którym czowiek potrzebuje drugiego czowieka, jest czas odchodzenia, umierania.
Sytuacja osoby Ğmiertelnie chorej niejednokrotnie wiąĪe siĊ z dylematem,
czy winna ona dowiedzieü siĊ o faktycznym stanie swojego zdrowia. W nieĞwiadomoĞci umierania nastawiona jest na leczenie i wychodzenie z choroby,
z tym teĪ wiąĪą siĊ jej plany na przyszoĞü i juĪ podejmowane decyzje bądĨ te,
które planuje podjąü po wyzdrowieniu. Towarzyszy jej nadzieja na dalszy,
naturalny bieg historii. Przekonanie o powrocie do zdrowia aktywizuje ją do
zajmowania siĊ drobnymi sprawami codziennoĞci, a przy tym mocno koncentruje na próbach dochodzenia do zdrowia. W rezultacie moĪe domagaü siĊ
nieustannie nowych zabiegów, nowych sposobów leczenia, Īądając od bliskich osób cakowitego zaangaĪowania w swoje zdrowienie. MoĪna powiedzieü, Īe zatrzymuje siĊ na „ukadzie horyzontalnym” (witalnym) swojego Īycia, który teraz juĪ tylko udzi swoją realnoĞcią.
Tymczasem wiadomoĞü o braku sposobu na uleczenie jej z danej choroby
moĪe spowodowaü, iĪ porzuci ona faszywe plany, a zwróci siĊ ku temu, co
realne, bliskie i istotne. Usyszenie prawdy o nadchodzącej Ğmierci staje siĊ
szansą do zaatwienia spraw pozostawionych „na ostatnią godzinĊ”, tak aby
wiecznoĞü bya wolna od dugów. RównoczeĞnie odrzucenie doczesnej nadziei
daje czowiekowi moĪliwoĞü wzbudzenia nadziei nadprzyrodzonej, która umoĪliwi mu wejĞcie w kontakt z Bogiem Zbawcą.
Nie mniej trudne jest oznajmienie zbliĪającej siĊ Ğmierci osobie, która psychicznie jest nastawiona na leczenie i wyzdrowienie. Konieczne jest bowiem
zainteresowanie prawdą samego chorego. Jest to kulminacyjny punkt Īycia,
kiedy Ğwiadomie stając wobec Ğmierci, moĪna ją odrzuciü i buntowaü siĊ na tĊ
koniecznoĞü lub przyjąü z godnoĞcią. Warunkiem przyjĊcia wiadomoĞci zarówno o nieuniknionym koĔcu, jak i o kaĪdej trudnej prawdzie jest staa gotowoĞü dochodzenia do prawdy i przyjmowania jej mimo lĊków przed trudem,
samotnoĞcią i przeciwnoĞciami. Ukierunkowanie na prawdĊ jako jedyne moĪe
pozwoliü czowiekowi na pokonanie psychicznych oporów w przyjmowaniu
Īycia i jego kolei. Dlatego teĪ tak fundamentalne jest wychowywanie czowieka w prawdzie i do prawdy, aby zaowocowao samowychowaniem w staej
dyspozycji dochodzenia do prawdy oraz do prawdomównoĞci. Szczególnego
wydĨwiĊku w skrajnych sytuacjach Īyciowych nabierają sowa: „[…] poznacie prawdĊ, a prawda was wyzwoli” (J 8, 32).
Wychowanie w prawdzie niejako „po drodze” budzi w czowieku nadziejĊ.
NiezbĊdne jest jednak w procesie wychowania zwrócenie na nią bezpoĞredniej
uwagi, jednakĪe nie tyle sowami, ile raczej przykadem. Zasadniczym ele-
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mentem jest udzielenie odpowiedzi na nadziejĊ wychowanka; tam, gdzie liczy
on na wychowawcĊ – nie moĪe byü zawiedziony. Szczególnie istotne jest to
w relacji rodzicielskiej, w pierwszych latach Īycia dziecka, kiedy w dziecku
ksztatuje siĊ prazaufanie21. Po wtóre, wychowawca sam winien Īyü nadzieją,
nie ulegaü rozpaczy, nie popadaü w apatiĊ, ale zawsze podejmowaü stawiane
przez Īycie wyzwania. PapieĪ Benedykt XVI w encyklice Spe salvi zauwaĪy:
„Kto ma nadziejĊ, Īyje inaczej”22.
W ten sposób osoba „spenia siĊ” poprzez spokój, wewnĊtrzną ciszĊ i oczekiwanie, kontempluje i dojrzewa. A mijający czas nie napawa juĪ lĊkiem, ale
nadzieją, Īe zamierzone dobro, jeĞli nawet nie teraz, to choüby w najdalszej
perspektywie, bĊdzie owocowao rzeczywistym dobrem i wolnoĞcią23.

BIBLIOGRAFIA
B a u m a n Z., PonowoczesnoĞü jako Ĩródo cierpieĔ, Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2000.
B a u m a n Z., WolnoĞü, t. J. Tokarska-Bakir, Kraków–Warszawa: Spoeczny Instytut
Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego 1995.
B e n e d y k t XVI, Encyklika „Spe salvi” o nadziei chrzeĞcijaĔskiej, Kraków: Wydawnictwo M 2007.
C h m i e l e w s k i M., Nadzieja umierania. ĝmierü jako szczytowy przejaw duchowoĞci czowieka, w: Dar i tajemnica Ğmierci. W trosce o KoĞció, t. VII, Lublin: Polihymnia 2007, s. 141-151.
C h u d y W., Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 19(2006), nr 3, s. 52-74.
C h u d y W., Jan Pawe II – nauczyciel kultury. Osoba ludzka znakiem trudu i nadziei,
w: Osobowy wymiar kultury. Materiay XV Ogólnopolskiego Forum Szkó Katolickich, Warszawa: Rada Szkó Katolickich 2004, s. 29-47.
C h u d y W., Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, „Kwartalnik Filozoficzny” 26(1998),
z. 3, s. 63-81.
C h u d y W., Realny trud i atwoĞü pozoru, „Zeszyty KarmelitaĔskie” 23(2003), nr 2, s. 23-30.
C h u d y W., Rozwój filozofowania a „puapka refleksji”. Filozofia refleksji i próby jej
przezwyciĊĪenia, Lublin: RW KUL 1995.
G o  a s z e w s k a M., WartoĞci przeciwstawne w wychowaniu, w: Wychowanie dzieci
i modzieĪy na przeomie tysiącleci, red. A. RumiĔski, M. SzymaĔski, Kraków: Wydawnictwo
Naukowe WSP 1998, s. 21-37.
J a n P a w e  II, Do Ğwiata nauki (KUL, 9 VI 1987), „Ethos” 1(1988), nr 2-3, s. 11-17.
K o w a l c z y k S., Zarys filozofii czowieka, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 1990.
21

J. W i l k, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin: Wydawnictwo Poligrafia
SalezjaĔska 2002, s. 127.
22
Encyklika „Spe salvi” o nadziei chrzeĞcijaĔskiej, Kraków: Wydawnictwo M 2007, nr 2.
23
M. C h m i e l e w s k i, Nadzieja umierania. ĝmierü jako szczytowy przejaw duchowoĞci czowieka, w: Dar i tajemnica Ğmierci. W trosce o KoĞció, t. VII, Lublin: Polihymnia 2007, s. 144-145.

18

BEATA HISZPAēSKA

K r ą p i e c M. A., O rozumienie Ğwiata, Lublin: Wydawnictwo KUL 2002.
R o d z i Ĕ s k i A., Na orbitach wartoĞci, Lublin: RW KUL 1998.
R o r t y R., ObiektywnoĞü, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne, t.I, t. J. MargaĔski,
Warszawa: Fundacja Aletheia 1999.
R o r t y R., Relatywizm: odnajdywanie i tworzenie, w: Habermas, Rorty, Koakowski:
Stan filozofii wspóczesnej, t. i red. J. NiĪnik, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii
i Socjologii PAN 1996, s. 49-69.
S p a e m a n n R., Osoby. O róĪnicy miĊdzy czymĞ a kimĞ, t. J. Merecki, Warszawa: Oficyna Naukowa 2001.
S p a e m a n n R., Podstawowe pojĊcia moralne, t. P. Mikulska, J. Merecki, Lublin: RW
KUL 2000.
S w i e Ī a w s k i S., ĝwiĊty Tomasz na nowo odczytany. Wykady w Laskach, Kraków:
Wydawnictwo Znak 1983.
S z o s t e k A., Wokó godnoĞci, prawdy i mioĞci. RozwaĪania etyczne, Lublin: RW KUL 1998.
W i l k J., Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin: Wydawnictwo Poligrafia SalezjaĔska 2002.
W o j t y  a K., Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, red. T. StyczeĔ i in., Lublin:
TN KUL 1994.

DIE HOFFNUNG AUF DIE WAHRHEIT – DIE WAHRHEIT ÜBER DIE HOFFNUNG
DER PÄDAGOGISCHE ASPEKT

Zusammenfassung
Personalstruktur hebt den Menschen unter dem Universum hervor, und ihrer Eigenschaften
gehört die Erkenntnisfähigkeit der Wahrheit, Fähigkeit der freien Wahl und Lieben andere
Menschen. Eine spezifische Fähigkeit ist auch die Hoffnung, die am engsten mit dem Persönlichkeitsmaß verbunden ist. Die Beziehung zwischen der Wahrheit und der Hoffnung betrifft
die Notwendigkeit des Überschreitens der Beschränkung, die in dem Erkenntnisprozess vorkommen einerseits und andererseits gibt die Wahrheit der Hoffnung den Sinn. Im Ergebnis
wird die Wahrheit der Hoffnungsgegenstand sowie Hauptkriterium für ihre Begründung, das
sie von der Naivität und von der Gedankenlosigkeit unterscheidet.
Man kann somit nicht über die Hoffung ohne Erkenntniswahrheit sprechen. Deshalb kann
die Erziehung zu der Hoffung ohne die Erziehung zu der Wahrheit nicht auskommen.
Übersetzt von Agata Paluch
Sowa kluczowe: nadzieja, prawda, osoba, kultura, poznanie.
Schlusswörter: Hoffnung, Wahrheit, Person, Kultur, Erkenntnis.
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NADZIEJA NADZIEJĄ
CHRZEĝCIJAēSKIEJ (I NIE TYLKO) PEDAGOGIKI
Rozwój myĞli pedagogicznej o inspiracji chrzeĞcijaĔskiej naleĪy umiejscowiü w szerszym kontekĞcie badaĔ naukowych i panujących tendencji politycznych, spoecznych, kulturalnych. ChrzeĞcijanie odkrywali bowiem, Īe Objawienie BoĪe ukazane w Izraelu, którego dziedzicem sta siĊ KoĞció, zawiera
w sobie nie tylko pewien Ğwiatopogląd, ale równieĪ okreĞlone treĞci i konkretne implikacje dla pracy wychowawczej i refleksji pedagogicznej. „Ewangelia nie prowadzi do zuboĪenia czy zgaszenia tego, co kaĪdy czowiek, lud
i naród, kaĪda kultura w ciągu historii poznają i realizują jako dobro, prawdĊ
i piĊkno. ZachĊca raczej, by te wartoĞci zostay zasymilowane i rozwijane: by
wielkodusznie i z radoĞcią byy wprowadzane w Īycie i uzupeniane tajemniczym i wywyĪszającym Ğwiatem Objawienia”1. W tym kontekĞcie chrzeĞcijaĔskie podoĪe kultury i cywilizacji europejskiej rodzio i rodzi wymóg
obecnoĞci chrzeĞcijan w poszczególnych sektorach Īycia, równieĪ na gruncie
wychowania i pedagogiki. Tak wiĊc naleĪy przyznaü, Īe inspiracja chrzeĞcijaĔska w dziaalnoĞci wychowawczej i w pedagogice jest wyraĨnie widoczna
w historii wychowania i w myĞli pedagogicznej w ostatnich dwu tysiącleciach.
Wszystko to pozwala mówiü o chrzeĞcijaĔskim systemie wychowawczym
i pedagogice chrzeĞcijaĔskiej.
Pedagogika chrzeĞcijaĔska – wychodząc z Objawienia, filozofii, teologii
chrzeĞcijaĔskiej oraz dorobku nauk pedagogicznych, psychologicznych i soDr STANISAW CHROBAK SDB – adiunkt Katedry Historii Wychowania i Dziejów OĞwiaty
na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW; adres do korespondencji: ul. Wóycickiego 1/3,
budynek nr 11, 01-938 Warszawa; e-mail: prodziekan.wnp@uksw.edeu.pl
1
J a n P a w e  II, Encyklika „Slavorum apostoli”, w: Encykliki Ojca ĝwiĊtego Jana Pawa II,
t. I, Kraków: Wyd. ĝw. Stanisawa B. M. Archidiecezji Krakowskiej, Wyd. M 1996, n. 18.
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cjologicznych – zajmuje siĊ podstawami i zasadami chrzeĞcijaĔskiego wychowania2. Dlatego szczególnej wartoĞci moĪe nabieraü spojrzenie na wychowanie w inspiracji chrzeĞcijaĔskiej i próba wychowania takĪe z tej pozycji,
a wiĊc odczytania wspóczesnej rzeczywistoĞci, wspieranie we wzrastaniu
w czowieczeĔstwie i pobudzaniu do osobowego sposobu Īycia. Dlatego teĪ
„KaĪde powaĪne i prawe dziaanie czowieka jest czynną nadzieją”3. I choü
„…wciąĪ nowe, Īmudne poszukiwanie susznego adu rzeczy ludzkich jest
zadaniem kaĪdego pokolenia; nigdy nie jest zadaniem skoĔczonym”4, to jednak bez tych nieustannych wysików czowiek nie jest w stanie odkryü prawdziwego sensu Īycia.

1. FILOZOFICZNE PODSTAWY NADZIEI

UwzglĊdniając w peni kondycjĊ ludzką i związaną z nią postawĊ nadziei,
dziĊki której czowiek uczestniczy na sposób ludzki w istnieniu i moĪe posiąĞü jego pewnoĞü, sprawa fundamentu nadziei nabiera szczególnego znaczenia. Poprzez wskazanie na ontologiczne podstawy nadziei moĪna przezwyciĊĪyü stanowiska filozoficzne i zapatrywania, mniemania ludzkie odmawiające
jej wszelkiej metafizycznej wartoĞci i uwaĪające ją za subiektywną dyspozycjĊ, a ostatecznie za iluzjĊ5. „JeĪeli istnieje – zauwaĪa P. Ricoeur – coĞ takiego jak intellectus spei (jako paralela wobec wyraĪenia intellectus fidei), to
byü moĪe, Īe ten «intellectus spei», to «zrozumienie jakie daje nadzieja» nie
wskazuje jakiegoĞ specjalnego przedmiotu, lecz zmienia strukturĊ wewnĊtrzną
procesu filozofowania”6. Nadzieja to sposób, w jaki Īyjemy i w jaki afirmujemy przychodzącą ku nam rzeczywistoĞü. Z jednej strony wydaje siĊ „po2

Szerzej na ten temat zobacz m.in.: M. N o w a k, Podstawy pedagogiki otwartej. UjĊcie
dynamiczne w inspiracji chrzeĞcijaĔskiej, Lublin: RW KUL 1999, s. 20-34; J. B a g r o w i c z,
Pedagogika chrzeĞcijaĔska – próba okreĞlenia jej podstaw, w: Uniwersytet spoeczeĔstwo
edukacja, red. W. Ambrozik, K. Przyszczypkowski, PoznaĔ: Wyd. Naukowe UAM 2004,
s. 153-155; M. N o w a k, Pedagogika chrzeĞcijaĔska: jej podstawy, rozwój i aktualny stan,
„Rocznik Pedagogiczny” 27(2004), s. 37-57; Wychowanie chrzeĞcijaĔskie. MiĊdzy tradycją
a wspóczesnoĞcią, red. A. Rynio, Lublin: Wyd. KUL 2007.
3
B e n e d y k t XVI, Encyklika „Spe salvi”, Kraków: Wyd. M 2007, n. 35.
4
TamĪe, n. 25.
5
Por. M. J a w o r s k i, Ontologiczne podstawy nadziei u G. Marcela, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, red. W. Somka, Lublin: TN KUL 1992, s. 69.
6
Nadzieja a struktura systemów filozoficznych, „Znak” 1973, nr 231(9), s. 1133.
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wietrzem, którym oddychamy”, z drugiej – odpowiedzią na zagroĪenie. Podmiot, który oĪywia nadzieja, jest podmiotem otwartym7. „Nadzieja – stwierdza
J. Pieper – jest jednak w kaĪdym razie czymĞ, co moĪna empirycznie napotkaü
i ująü; w naszym doĞwiadczeniu wciąĪ natrafiamy na ten akt ludzki, którego
czowiek, nie moĪe bez wątpienia zupenie zaniechaü. I dlatego ktoĞ, kto rozwaĪa istnienie ludzkie w jego caoĞci, a wiĊc ktoĞ filozofujący, nie moĪe
zwolniü siebie od uchwycenia i przeanalizowania nadziei jako fenomenu, i to,
oczywiĞcie, w sposób filozoficzny, a znaczy to – pod kaĪdym wzglĊdem, jaki
jest dostĊpny naszej myĞli”8.
Immanuel Kant pytanie o nadziejĊ ują jako jedno z trzech podstawowych
pytaĔ ludzkiego Īycia. W Krytyce czystego rozumu stwierdza: „Wszelki interes mego rozumu (spekulatywnego zarówno jak praktycznego) skupia siĊ
w nastĊpujących trzech pytaniach:
1. Co mogĊ wiedzieü?
2. Co powinienem czyniü?
3. Czego mogĊ siĊ spodziewaü?
[…] Pytanie trzecie, mianowicie: jeĪeli oto czyniĊ, co powinienem, to
czego mogĊ siĊ wtedy spodziewaü? – jest praktyczne i teoretyczne zarazem,
tak iĪ to, co praktyczne, prowadzi jedynie jako niü przewodnia do odpowiedzi
na pytanie teoretyczne, a jeĪeli ta mierzy wysoko, na pytanie spekulatywne.
Wszelka bowiem nadzieja zmierza do szczĊĞcia i w stosunku do tego, co
praktyczne, i do prawa moralnego jest zupenie tym samym, czym wiedza
i prawo przyrody jest w odniesieniu do teoretycznego poznania rzeczy”9. Pyta7

Por. K. T a r n o w s k i, Usyszeü niewidzialne. Zarys filozofii wiary, Kraków: Instytut MyĞli Józefa Tischnera 2005, s. 92-94. „W odróĪnieniu od wiary, która dotyczy przeszoĞci, teraĨniejszoĞci i przyszoĞci, i której przedmiotem jesteĞmy zarówno my sami, jak i inni, nadzieja… dotyczy tylko dóbr i to jedynie przyszych, i do tego czowieka siĊ odnoszących,
o którym syszymy, Īe ją w nich pokada” (J. S e r v a i s, Komunia, powszechnoĞü i apokatastaza: nadzieja dla wszystkich?, tum. A. FabiĞ, „Communio” 1997, nr 5(101), s. 75.
8
Nadzieja a historia, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1981, s. 10. „Lecz równieĪ
i to wyróĪnia kogoĞ Īywiącego nadziejĊ – podkreĞla J. Pieper – Īe musi on sobie postawiü pytanie, na czym siĊ jego nadzieja opiera. W odniesieniu do Īyczenia wystarczy zapytaü: czego
sobie Īyczysz? Natomiast w odniesieniu do nadziei pytanie to musi brzmieü: co jest twoją
nadzieją i jaka jej podstawa?” (tamĪe, s. 47-48).
9
Tum. R. Ingarden, t. II, Warszawa: Wyd. Antyk 1957, s. 548-549. „Pytania te tworzą
niepowtarzalny wzór, nierozerwalną strukturĊ. Wzajemne oddziaywanie czasowników modalnych: móc (können), musieü (müssen) i Ğmieü (dürfen) uprzedza nas o tym, Īe naleĪy respektowaü wzajemne powiązania miĊdzy wiedzą, postĊpowaniem a nadzieją wraz z postawami
rządzonymi tymi trzema wyraĪeniami: können, müssen, dürfen. Wiedza jest tym, co moĪemy;
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nia Kanta pozwalają na stwierdzenie, iĪ „nadzieja kieruje siĊ ku temu, co jeszcze nie jest byym. Trzecie podstawowe pytanie otwiera wymiar przyszoĞci,
dziejów, nadawania sensu ludzkiemu Īyciu. […] Dopiero obydwa pytania
ącznie wytyczają obszar ludzkiego dziaania”10. Wiedza, dziaanie oraz nadzieja to trzy elementy konstytutywne, dla istoty czowieka. W nich dokonuje
siĊ jego bycie. Nadzieja jest tym samym podstawowym sposobem wejĞcia
w rzeczywistoĞü kondycji ludzkiej i uczestniczenia w niej w sposób twórczy.
Obejmuje caoksztat dynamicznych procesów stawania siĊ czowieka, a tym
samym sygnalizuje o pragnieniu tkwiącym w kaĪdym czowieku – o nadziei
na „peniĊ bycia”. „W niej Īyje jego egzystencja jako istnienie w nadziei, jako
plan do zrealizowania. Patrzy on zawsze poza teraĨniejszoĞü ku swoim moĪliwoĞciom w przyszoĞci, która jawi siĊ w przeĪywanym doĞwiadczeniu ludzkiego ducha jako peniejsze istnienie tego samego permanentnego – ja” 11.
Nadzieja realizuje siĊ w konkretnej egzystencji podmiotu. „MiĊdzy doĞwiadczeniem nadziei a doĞwiadczeniem przestrzeni Īycia czowieka zachodzą gĊbokie powiązania. Ten, kto ma rzetelną nadziejĊ, widzi przed sobą
przestrzeĔ otwartą, poprzecinaną drogami, zapraszającą do ruchu. Zapewne
dlatego symbolem czowieka przenikniĊtego nadzieją sta siĊ obraz pielgrzyma. Pielgrzymem jest ten, kto dziĊki nadziei czyni waĞciwy uĪytek
z przestrzeni. Przede wszystkim wiĊc podąĪa on ku jakiejĞ przyszoĞci, w której nadzieja umieĞcia jego cel. […] Jaka jest nadzieja pielgrzyma, taka jest
jego przyszoĞü i jego stosunek do przyszoĞci, taki jest takĪe jego styl przeĪywania teraĨniejszoĞci i taki wreszcie jest sens oraz rozmiar przestrzeni,
w której Īyje”12. Perspektywa antropologiczno-filozoficzna jest w nadziejĊ
postĊpowanie naleĪy do tego, co powinniĞmy; nadzieja naleĪy do tego, co nam dozwolone”
(P. R i c o e u r, Nadzieja a struktura systemów filozoficznych, „Znak” 1973, nr 231(9), s. 1142).
10
O. H o f f e, Immanuel Kant, prze. A. M. Kaniowski, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN
2003, s. 225. O. F. Bollnow stwierdza, Īe „gdyby mia swoje dąĪenia filozoficzne sprowadziü
do jednej formuy to najbardziej odpowiadaoby mu miano filozofii nadziei” (cyt. za: M. P u l k o w s k a [E. Paczkowska-agowska], Otto Friedrich Bollnow – filozof zaufania do Ğwiata,
„Znak” 1979, nr 305 (11), s. 1185).
11
J. A l f a r o, ChrzeĞcijaĔska nadzieja i wyzwolenie czowieka, prze. P. Leszan, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1975, s. 12. „Nadzieja to wedug Blocha modus bycia czowiekiem (to «podmiot», «istota») jak dugo czowiek jest niespeniony; stąd u Blocha równowartoĞü: czowiek = nadzieja. Nadto wyróĪnia nadziejĊ nieobecny w innych afektach związek
z procesem poznania i wyobraĪeniami” (A. C z a j k a, Czowiek znaczy nadzieja. O filozofii
Ernesta Blocha, Warszawa: Wydawnictwo FEA 1991, s. 88).
12
J. T i s c h n e r, MyĞlenie wedug wartoĞci, Kraków: Wyd. Znak 2000, s. 412. „Czowiek
Īyje róĪnymi nadziejami. Jedne nadzieje kierują go ku Bogu, inne ku drugiemu czowiekowi,
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wpisana, bo to nadzieja daje moc bycia i pozwala przezwyciĊĪaü czas. To
bycie czowiekiem moĪna opisaü za pomocą bycia-w-drodze. Byt, którym jest
czowiek, dąĪący wciąĪ do wasnej peni, we wszystkich swoich dziaaniach
i przedsiĊwziĊciach, jest wspomagany przez nadziejĊ. „Trzeba nadziejĊ umieĞciü w kontekĞcie powaĪnego myĞlenia o czowieku. […] Czowiek rozpiĊty
jest w czasie – miĊdzy przeszoĞcią a przyszoĞcią. Jestem wĊdrowcem, w drodze, jestem homo viator – nie tyle jestem, co stajĊ siĊ”13. Jest to poszukiwanie
znaczenia czowieka we wszystkich wymiarach jego ludzkiej egzystencji. Nadzieja zatem jest darem, który czowiek otrzymuje, ale teĪ i darem, który mu
siĊ powierza. Jest to odwoanie siĊ do pewnego doĞwiadczenia, które wyraĪa
siĊ w stwierdzeniu „mam nadziejĊ”. „A dlaczego nadzieja? Skąd to szczególne
waloryzowanie nadziei? – pyta J. Tischner. Odpowiem krótko: poniewaĪ nadzieja jest, jak wierzĊ, najwaĞciwszą dla nas perspektywą odkrywania i oglądania prawdy, prawdy o chrzeĞcijaĔstwie, o czowieku, o naszym Ğwiecie. […]
W nadziei i poprzez nadziejĊ odsania siĊ aksjologiczny wymiar egzystencji
ludzkiej. Czowiek doĞwiadcza siebie najgĊbiej, gdy czuje, Īe jest jakąĞ, nawet dla samego siebie, tajemniczą wartoĞcią. […] Czowiek broni siebie swą
nadzieją i swą nadzieją walczy o swą ludzką twarz”14. Podstawowym dąĪeniem czowieka jest bycie coraz bardziej sobą. Formua „bycia sobą” jawi siĊ
tutaj jako synonim nadziei, pozwala stwierdziü, iĪ czowiek moĪe „byü sobą”
tylko w nadziei.
Nadzieja pojawia siĊ nie tylko w osobistym przeznaczeniu czowieka, ale
takĪe we wspólnym przeznaczeniu dla caej ludzkoĞci. Wymiar wspólnoty
istnienia ludzkiego jest równie pierwotny jak jego wymiar indywidualny. Nadzieja nie istnieje w Īyciu czowieka, który zamyka siĊ w sobie, który siebie
stawia w centrum. Jest otwartoĞcią, dyspozycyjnoĞcią czowieka otwartego
i zaangaĪowanego w komuniĊ. „Nadzieja – stwierdza G. Marcel – jest z istoty
swej… gotowoĞcią duszy zaangaĪowanej dostatecznie gĊboko w doĞwiadczenie komunii […] moĪe istnieü jedynie na poziomie „my”, a jeĞli kto woli, na
poziomie agape, w Īadnym zaĞ razie na poziomie samotnego „ja”, zafascynojeszcze inne pojawiają siĊ na linii jego stosunku do Ğwiata przedmiotów, rzeczy, materii”
(t e n Ī e, Dialog z filozofią marksistowską, w: Filozofia chrzeĞcijaĔska w dialogu, red.
K. Bukowski, Kraków: Instytut MyĞli Józefa Tischnera 1981, s. 23).
13
J. K  o c z o w s k i, Rekolekcje o nadziei, Kraków: Wyd. Znak 2005, s. 16.
14
ĝwiat ludzkiej nadziei, Kraków: Wyd. Znak 2000, s. 5-6. „Gdy sam rdzeĔ mojej istoty
jest zagroĪony – stwierdza J. Tischner – moja nadzieja szuka podstaw ufnoĞci w samym Ĩródle
mojego bytu. […] Nadzieja jest odpowiedzią na coĞ, co leĪy gĊbiej, co jest związane z podstawową sytuacją czowieka w bycie” (tamĪe, s. 275).

24

STANISAW CHROBAK SDB

wanego swymi osobistymi celami”15. Prawdziwym Ĩródem nadziei jest mioĞü. Nadzieja jest zawsze zączona z komunią przenikniĊtą mioĞcią. MioĞü
w swojej istocie jest byciem-z. MioĞü i nadzieja dąĪą zawsze do eliminowania
egoizmu. Interpersonalne doĞwiadczenie komunii mówi: pozwalam ci byü
i dziĊki temu równieĪ ja mogĊ byü. „ObecnoĞü tej wzajemnej mioĞci, tej komunii, wystarcza, by do gĊbi przeksztaciü naturĊ wiĊzi ączącej mnie z sobą
samym. […] o nadziei moĪna mówiü wyącznie tam, gdzie istnieje to wzajemne oddziaywanie miĊdzy tym, kto daje, a tym, kto przyjmuje, ta wzajemna
wymiana, która jest oznaką wszelkiego Īycia duchowego”16. Wspólnota
w „przyszoĞci” oznacza wspólnotĊ w „nadziei”. W tym sensie owa nadzieja
ludzka opiera siĊ na doĞwiadczeniu „wczoraj” ludzkoĞci, ale kieruje siĊ cakowicie ku jutru. Wybiegając w przyszoĞü, nadzieja ma swój historyczny początek i swoją podstawĊ w przeszoĞci. W istocie czowiek powoany jest do
nadziei w ĞwiadomoĞci swojego indywidualnego bytu, jak teĪ swego bytu
w związku ze Ğwiatem, innymi, historią. „Historia sama jest nadzieją historii
– stwierdza Paul Ricoeur – albowiem kaĪde spenienie pojmowane jest jako
potwierdzenie, rĊkojmia, odnowienie obietnicy; obietnica to naddatek, to «jeszcze nie», które podtrzymuje napiĊcie historii”17. Historia nie jest czymĞ, co
moĪna by zmieĞciü tylko w systemie abstrakcyjnych pojĊü, lecz są to konkretne dzieje stwarzane ludzkimi dziaaniami i oddziaywaniami.
15

Homo viator. WstĊp do metafizyki nadziei, tum. P. Lubicz, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1984, s. 9. „Nadzieja jest moĪliwa tam, gdzie jest powiernictwo nadziei, gdzie
czowiek komuĞ siebie powierza. Aby moga zaistnieü nadzieja, musi byü ktoĞ, w kim ją pokadamy” (J. T i s c h n e r, MioĞü nas rozumie. Rok liturgiczny z ksiĊdzem Tischnerem, wybór
i oprac. W. Bonowicz, Kraków: Wyd. Znak 2001, s. 81).
16
M a r c e l, Homo viator, s. 50-51. MioĞü wewnątrz wspólnoty „my” objawia swój dynamizm ontologiczny; jest ona „kamieniem wĊgielnym ontologii konkretnej”. PojĊcie intersubiektywnoĞci zakada wzajemną otwartoĞü, bez której nie jest moĪliwa Īadna duchowoĞü. Por.
A. L a t o Ĕ, Fenomenologia i metafizyka nadziei w Ğwietle myĞli filozoficznej G. Marcela,
„Kaliskie Studia Teologiczna” 1(2002), s. 87.
17
Podug nadziei, wybra, oprac. i wstĊpem opatrzy S. Ciechowicz, Warszawa: Instytut
Wydawniczy PAX 1991, s. 280. „Jest faktem, Īe nadzieja unosi nas gdzieĞ w przyszoĞü, Īe
pozwala przekraczaü czas, choüby wówczas, gdy myĞlimy i tworzymy dla przyszych pokoleĔ,
Īe otwiera przed nami perspektywy nieskoĔczonoĞci. To ona mówi o wyjĞciu z jaskini, o zjednoczeniu z boskoĞcią, ona daje wiarĊ w zbawienie. MetafizycznoĞü i w niej wiĊc znajduje swe
Ĩródo. Jest nadzieja związana z naszym ludzkim byciem i jest nadzieja religijna. […] W nadziei wiĊc znajdują swój wyraz najgĊbsze i najistotniejsze myĞli, marzenia, pragnienia czowieka, cae jego Ja, a wiĊc jego metafizyczne jądro” (B. S k a r g a, Kwintet metafizyczny, Kraków: Universitas 2005, s. 195-196).
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2. POSTAû NADZIEI CHRZEĝCIJAēSKIEJ

Nadzieja chrzeĞcijanina nie jest jedynie zachowaniem gĊboko optymistycznym i nie opiera siĊ na zdolnoĞciach i ĞwiadomoĞci osobistej, ale na Bogu,
który spenia swoje obietnice. ChrzeĞcijaĔska nadzieja wynika z wiary
w zbawczy czyn Boga w Jezusie Chrystusie. „«Nadzieja» rzeczywiĞcie stanowi centralne sowo wiary biblijnej – do tego stopnia, Īe w niektórych tekstach sowa «wiara» i «nadzieja» wydają siĊ byü uĪywane zamiennie i tak List
do Hebrajczyków z «wiarą peną» ĞciĞle ączy «niewzruszone wyznanie nadziei» (por. 10, 22. 23). RównieĪ gdy Pierwszy List Ğw. Piotra wzywa chrzeĞcijan, by byli zawsze gotowi do dawania odpowiedzi na temat logosu – sensu
i racji ich nadziei (por. 3, 15), «nadzieja» odpowiada «wierze». To, na ile
ĞwiadomoĞü pierwszych chrzeĞcijan, Īe otrzymali w darze niezawodną nadziejĊ, bya decydująca, jest widoczne równieĪ tam, gdzie chrzeĞcijaĔska egzystencja jest zestawiona z ich Īyciem zanim przyjĊli wiarĊ, lub z sytuacją
wyznawców innych religii. Pawe przypomina Efezjanom, Īe zanim spotkali
Chrystusa, byli jakby «nie mający nadziei ani Boga na tym Ğwiecie» (Ef 2,
12)”18. ChrzeĞcijaĔska nadzieja zatem stanowi wyraz przymierza zawartego
przez Boga ze swoim ludem. Rysem istotnym tak rozumianej nadziei jest
moment „zawierzenia siebie”. ĩyjąc nadzieją, pokadamy w „kimĞ naszą nadziejĊ”, a pokadając w kimĞ nadziejĊ, wyraĪamy przekonanie, Īe ktoĞ jest
wierny. „Nadzieja widzi w Bogu swego Powiernika. Nadzieja zawierza siĊ
Bogu: „W Tobie BoĪe pokadam mą nadziejĊ”. […] Dopiero dziĊki nadziei
Bóg staje siĊ ratunkiem czowieka – istoty pielgrzymującej, której nieobce są
chwile bądzeĔ”19.
Podstawą nadziei w tradycji biblijnej jest Bóg, który jest obecny i dziaa
we wszechĞwiecie, otaczając opieką ziemiĊ i czowieka. Bóg objawia siĊ jako
stwórca caej rzeczywistoĞci i jako Ten, który nią kieruje, podtrzymuje jej
istnienie oraz ciągle dziaa na rzecz zbawienia czowieka. Objawienie BoĪe
jest nie tylko komunikacją okreĞlonych prawd, ale nade wszystko jest samoudzieleniem siĊ Boga, jest wejĞciem Boga we wspólnotĊ z ludĨmi. W objawieniu Bóg ukazuje swoje istnienie, a takĪe tajemnice swego Trójosobowego
18

B e n e d y k t XVI, Encyklika „Spe salvi”, n. 2.
T i s c h n e r, ĝwiat ludzkiej nadziei, s. 6. W innym miejscu Tischner stwierdza: „Nadzieja dochodzi do swej peni, gdy uĞwiadomi sobie, Īe jest powiernik nadziei. Oto Ten, komu
powierzam swą nadziejĊ. Ale i na odwrót: oto ja, który przyjmujĊ Jego nadziejĊ. Wzajemne
powiernictwo nadziei jest przezwyciĊĪeniem «Ğmierci czowieka»” (t e n Ī e, Spór o istnienie
czowieka, Kraków: Wyd. Znak 1998, s. 290).
19
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bytu: Īe jest Ojcem, Synem i Duchem ĝwiĊtym. Czowiek przyjmując BoĪe
objawienie, poprzez wiarĊ, nadziejĊ i mioĞü wchodzi we wspólnotĊ z Bogiem,
a zarazem przyjmuje Jego wolĊ, cay Jego plan zbawienia. Objawienie BoĪe
ukazuje takĪe cel ludzkiej egzystencji i w sposób zasadniczy rozstrzyga o jej
sensie. Objawienie BoĪe dokonuje siĊ zawsze ze wzglĊdu na czowieka, który
jest jego odbiorcą i partnerem dialogu. Bóg objawia takĪe wielkoĞü i godnoĞü
czowieka, która wynika z faktu stworzenia go na obraz i podobieĔstwo BoĪe,
z jego powoania do partnerskiego dialogu z Bogiem oraz do Īycia wiecznego.
Istnienie czowieka nie zamyka siĊ wiĊc w ramach doczesnej egzystencji i nie
wyczerpuje w tworzeniu kultury, postĊpu i przemienianiu oblicza Ğwiata, ale
spenia siĊ w wiekuistym Īyciu BoĪym i wspólnocie zbawionych, uczestniczącej w Jego odwiecznej mioĞci20. „W tym sensie prawdą jest, Īe kto nie zna
Boga, chociaĪ miaby wielorakie nadzieje, w gruncie rzeczy nie ma nadziei,
wielkiej nadziei, która podtrzymuje cae Īycie (por. Ef 2, 12). Prawdziwą,
wielką nadzieją czowieka, która przetrwa wszelkie zawody, moĪe byü tylko
Bóg – Bóg, który nas umiowa i wciąĪ nas miuje «aĪ do koĔca», do ostatecznego «wykonao siĊ!» (por. J 13, 1; 19, 30). Kogo dotyka mioĞü, ten zaczyna
intuicyjnie pojmowaü, czym waĞciwie jest «Īycie». Zaczyna przeczuwaü, co
znaczy sowo nadziei, które napotkaliĞmy w obrzĊdzie Chrztu: od wiary oczekujĊ «Īycia wiecznego» – prawdziwego Īycia, które cakowicie i bez zagroĪeĔ, w caej peni, po prostu jest Īyciem”21.
Szukając fundamentu nadziei chrzeĞcijaĔskiej, trzeba wskazaü na Chrystusa i Jego dzieo zbawcze. „W Jego imieniu narody nadzieje pokadaü bĊdą”
(Mt 12, 21). Dopiero na tym fundamencie zarówno KoĞció jako wspólnota,
jak i poszczególni chrzeĞcijanie mają obowiązek „uzasadnienia tej nadziei,
która w nich jest” (por. 1 P 3,15). Ostatecznie nadzieja ta nosi konkretne imiĊ
– Jezus Chrystus, a spotkanie nadziei oznacza zawsze ostateczne spotkanie
z Chrystusem. Ewangelia ukazuje, Īe zbawienie dane w Jezusie Chrystusie powouje wszystkich do wspódziaania z Chrystusem i odpowiedzenia w ten
sposób mioĞcią na uprzednią mioĞü BoĪą. W tym znaczeniu nadzieja jest
Ĩródem zjednoczenia ludzi miĊdzy sobą: ma charakter wspólnotowy i wspólnototwórczy. KaĪdy czowiek powoany jest do wspópracy w przeksztacaniu
20

Por. M. R u s e c k i, Objawienie BoĪe wezwaniem do zbawczego dialogu, w: Byü chrzeĞcijaninem dziĞ. Teologia dla szkó Ğrednich, red. M. Rusecki, Lublin: RW KUL 1992, s. 49-56;
J a n P a w e  II, WierzĊ w Boga Ojca Stworzyciela, red. S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1987, s. 47-67.
21
B e n e d y k t XVI, Encyklika „Spe salvi”, n. 27.
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Ğwiata i do tworzenia jego historii. ChrzeĞcijanie, kierując siĊ nadzieją, spotykają siĊ nie tylko z Bogiem, ale zbliĪają siĊ takĪe do siebie i angaĪują siĊ
w przemianĊ Ğwiata. W caoksztacie tej misji realizowanej we wspólnocie narodu pielgrzymującego przez wasne dzieje do Boga, w spoecznoĞci innych
narodów, chrzeĞcijaĔska nadzieja nie tylko nie tumi w samym czowieku odpowiedzialnoĞci za twórcze przeobraĪenie Ğwiata, ale nadaje jej gĊbszy sens.
To wezwanie do nadziei, wspólne i nadrzĊdne dla wszystkich, gdyĪ przenika
kaĪdego i wszystkich, odkrywa podstawĊ wspólną i nadrzĊdną wszystkich
ludzi: jest to wezwanie do przyszoĞci transcendentalnej22. Chrystus, przez
którego Bóg w sposób najpeniejszy wszed w dzieje ludzi, staje siĊ najwaĪniejszym potwierdzeniem nadziei, która jest wspólnotowym i solidarnym powoaniem.
ĝwiat Boga i Ğwiat czowieka stykają siĊ ze sobą za poĞrednictwem Chrystusa w Duchu ĝwiĊtym. Dynamika ta jest moĪliwa dziĊki obecnoĞci w naszym Īyciu nadprzyrodzonego zaczynu, jakim są dary Ducha. W tej perspektywie dar Ducha ĝwiĊtego – stwierdza Ğw. Pawe – jest jakby zadatkiem przyszej szczĊĞliwoĞci (Ef 1, 13-14). Dary Ducha ĝwiĊtego są przejawem chway,
mocy i dziaania Boga. Wspomagają proces ciągego przemieniania siĊ czowieka i upodabniania siĊ do Chrystusa (por. 2 Kor 3, 18). ChrzeĞcijaĔskie Īycie
na ziemi, czego gwarantem jest Duch ĝwiĊty, stanowi niejako inicjacjĊ do
penego udziau w chwale Boga. W ten sposób nadzieja chrzeĞcijaĔska jest nie
tylko gwarancją, ale i zadatkiem przyszej rzeczywistoĞci. Nadzieją jest czowiek nowy, czowiek wedug Ducha. Wydarzenie Ducha jest przeciwieĔstwem
koniecznoĞci – wprowadza ono moĪliwoĞü bycia innym, przynosi wolnoĞü
i ĞwiadomoĞü. Dar zstĊpujący „z góry”, przenikając osobĊ ludzką w samym
rdzeniu jej wolnoĞci, pozwoli jej rozwinąü posiadane juĪ wczeĞniej talenty.
Najpeniej dokonuje siĊ to wówczas, gdy wyznawca Chrystusa pozwala na
promieniowanie mocy Ducha ĝwiĊtego we wasnej osobie. ChrzeĞcijanin, czowiek wierzący, ochrzczony, nie tylko ma nadziejĊ na nowe niebo i nową ziemiĊ (1 P 3, 13), ale Īyje faktycznie juĪ teraz, w nowym porządku rzeczy, Īyje
nowym stworzeniem. I chociaĪ to „nowe” rodzi siĊ dopiero w bólach (por. Rz
8, 21 nn.), to w rzeczy samej realizuje siĊ juĪ w peni dla tych, którzy Īyją
22

Por. W. H r y n i e w i c z, ChrzeĞcijaĔstwo nadziei, Kraków: Wyd. Znak 2002, s. 384-406;
J. A l f a r o, Nadzieje doczesne i nadzieja chrzeĞcijaĔska, tum. A. Niklewicz, „Concilium” 1970,
nr 6-10, s. 169-170. „KaĪde powaĪne i prawe dziaanie czowieka jest czynną nadzieją. […]
Tak z jednej strony z naszych dzie wypywa nadzieja dla nas i dla innych; równoczeĞnie jednak to ta wielka nadzieja, oparta na BoĪych obietnicach, dodaje nam odwagi i ukierunkowuje
nasze dziaanie w chwilach dobrych i zych” (B e n e d y k t XVI, Encyklika „Spe salvi”, n. 35).
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w Chrystusie, dla których nastąpia juĪ „penia czasów”. Dar Ducha ĝwiĊtego
tym samym sprawia, Īe Bóg – pozostając nadal wielkim Nieznanym, zamieszkującym „ĞwiatoĞü niedostĊpną” (1 Tym 6, 16) – staje siĊ bliskim czowiekowi, który w mocy Ducha ĝwiĊtego moĪe byü wączony w Īycie i mioĞü
Osób Boskich, stając siĊ prawdziwym, choü przybranym, dzieckiem BoĪym23.
Duch ĝwiĊty zatem uobecnia Jezusa jako PrawdĊ, poniewaĪ tym sposobem
takĪe Ğwiat ukazuje siĊ w prawdzie i staje wobec prawdy, ujawnia sytuacjĊ
Ğwiata i zarazem ją przemienia. Otwiera przed nim moĪliwoĞü zrozumienia
siebie i postĊpowania w nowy sposób zgodnie z prawdą.
Nadzieja wyraĪa siĊ wiĊc w konkretnym dziaaniu, nie zaĞ w biernym stosunku do przyszoĞci ani teĪ w postawie rezygnacji i pogodzenia siĊ ze
wszystkim, co niesie ze sobą codziennoĞü. Mieü nadziejĊ to byü zorientowanym ku Ğwiatu, które nie pochodzi od nas samych. Jest odpowiedzią stworzenia na Byt nieskoĔczony. Jest dla czowieka sposobem poszukiwania Boga,
który dla czowieka jest nade wszystko powiernikiem ludzkiej nadziei. W nadziei Boga moĪe siĊ zmieĞciü konkretna nadzieja czowieka. „Tylko wtedy,
gdy przyszoĞü jest pewna jako rzeczywistoĞü pozytywna, moĪna Īyü w teraĨniejszoĞci. Tak wiĊc moĪemy stwierdziü: […] chrzeĞcijaĔskie orĊdzie nie tylko
«informuje», ale równieĪ «sprawia». Oznacza to: Ewangelia nie jest jedynie
przekazem treĞci, które mogą byü poznane, ale jest przesaniem, które tworzy
fakty i zmienia Īycie. Mroczne wrota czasu, przyszoĞci, zostay otwarte na
oĞcieĪ. Kto ma nadziejĊ, Īyje inaczej; zostao mu dane nowe Īycie”24. To waĞnie nadzieja nadaje ludzkiemu istnieniu jego niepowtarzalną gĊbiĊ i zakorzenienie w przyszoĞci. Jest nadzieją dla wszystkich i ze wszystkimi. Caa
rzeczywistoĞü stworzona – ludzkie dzieje, kultura i przyroda – przenikniĊta
23

Por. A. S i e l e p i n, Chrystus poĞród was. Nadzieja chway, Sandomierz: Wyd. Diecezjalne 1996, s. 56-63; M. K o w a l c z y k, Ponowne odkrycie Ducha ĝwiĊtego, „Communio” 1998,
nr 2(104), s. 6-10; B. I b a l, OdwaĪyü siĊ na Ducha, „Communio” 1998, nr 2(104), s. 74-76;
M. C. L u c c h e t t i B i n g e m e r, Namaszczenie Duchem i Īycie w Chrystusie, „Communio”
1998, nr 2(104), s. 105-109.
„A Bóg, [dawca] nadziei, niech wam udzieli peni radoĞci i pokoju w wierze, abyĞcie przez
moc Ducha ĝwiĊtego byli bogaci w nadziejĊ” (Rz 15, 13). „Ale nie tylko to, lecz chlubimy siĊ
takĪe z ucisków, wiedząc, Īe ucisk wyrabia wytrwaoĞü, a wytrwaoĞü – wypróbowaną cnotĊ,
wypróbowana cnota zaĞ – nadziejĊ. A nadzieja zawieĞü nie moĪe, poniewaĪ mioĞü BoĪa rozlana jest w sercach naszych przez Ducha ĝwiĊtego, który zosta nam dany” (Rz 5, 3-5).
24
B e n e d y k t XVI, Encyklika „Spe salvi”, n. 2. „Bóg nieustannie mówi czowiekowi: do
widzenia. […] On jest na tyle bliski, Īe jak gdyby dotyka czowieka, ale czyniąc to, mówi: do
widzenia, to znaczy: jeszcze nie, jeszcze nie tak, jeszcze poczekaj… WrócĊ…” (T i s c h n e r,
MioĞü nas rozumie, s. 82).

NADZIEJA NADZIEJĄ CHRZEĝCIJAēSKIEJ (I NIE TYLKO) PEDAGOGIKI

29

jest stwórczą mioĞcią Boga. MądroĞü chrzeĞcijaĔskiej nadziei przeciwstawia
siĊ rozumieniu ludzkich dziejów w optyce jednowymiarowej. Uczy ona, Īe
ludzkie Īycie i dziaanie ma swój sens i znaczenie dla przyszoĞci w nowym
Ğwiecie BoĪym, w Ğwiecie pokoju, pojednania i wolnoĞci.

3. NADZIEJA – WYZWANIA DLA WYCHOWANIA

Czowiek tworzy historiĊ i kulturĊ, spoecznoĞü stwarza i zabezpiecza warunki jego rozwoju. Odwoując siĊ do historii – stwierdza J. Kozielecki –
moĪna powiedzieü, Īe pytanie „jaką ja mogĊ mieü nadziejĊ?”, które sformuowa I. Kant, zamieniam na pytanie „jaką my moĪemy mieü nadziejĊ”. Tak
sformuowane pytanie zmienia zasadniczo tok rozwaĪaĔ, kierując refleksjĊ ku
przestrzeni miĊdzyludzkiej jakim jest spoeczeĔstwo25. ChrzeĞcijanie, dzieląc
ze wszystkimi ludĨmi nadziejĊ i lĊki, radoĞci i rozczarowania, nie ograniczają
siĊ do czysto ludzkiego horyzontu, bo ich nadzieja – wyrastająca z wiary
w Chrystusa – wykracza poza granice doczesnoĞci. „Nadprzyrodzony dar nadziei nie zastĊpuje ani nie usuwa ludzkich nadziei, lecz wącza je w porządek
zbawczy. MoĪna wiĊc powiedzieü, Īe nadzieja nadprzyrodzona „wciela siĊ”
niejako w nadzieje ludzkie; dokadniej wciela siĊ w te nadzieje, które są godne
czowieka, które odpowiadają prawdzie o czowieku”26. Nadzieja jest zatem
naturalnym stanem egzystencji czowieka. Pedagogika i edukacja z natury ich
przedmiotu zobowiązane są przynajmniej na zasadzie odgraniczenia siĊ od
codziennych ujĊü, filozoficzno-teologicznych teorii, jak i psychologicznych
koncepcji nadziei do zajĊcia stanowiska wobec tej podstawowej kategorii egzystencji ludzkiej. Formuując diagnozy i kreĞląc prognozy, a takĪe związane
z nimi zadania, siĊgamy do tradycji dorobku oraz doĞwiadczeĔ przeszoĞci.
„Pedagogika – jak stwierdza T. Lewowicki – powinna dostrzegaü zarówno
szanse i nadzieje, jak i zagroĪenia, które niesie wspóczesnoĞü. Co wiĊcej –
powinnoĞcią pedagogiki jest m.in. okreĞlenie wyzwaĔ, jakie wspóczesnoĞü
– owe nadzieje i zagroĪenia – stawiają teorii i praktyce edukacyjnej. To
wreszcie powinnoĞü poszukiwania edukacyjnych moĪliwoĞci wykorzystania
szans i minimalizowania zagroĪeĔ. Oznacza to wypenianie równieĪ – poza

25

Psychologia nadziei, Warszawa: Wyd. Akademickie „ĩak” 2006, s. 192.
J. N a g ó r n y, Nadzieja chrzeĞcijaĔska wobec wyzwaĔ wspóczesnoĞci, w: Nadzieja chrzeĞcijaĔska a nadzieje ludzkie, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin: Wyd. KUL 1993, s. 64.
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poznawczo-teoretycznymi – takĪe funkcji spoeczno-praktycznych”27. Nadzieja sprawia, iĪ czowiek czuje siĊ powoany do przyszoĞci, przeĪywa swoje
Īycie jako istnienie w nadziei, jako plan do realizacji.
Praca wychowawcy jest przede wszystkim pracą nad nadzieją czowieka.
Pracując okoo ludzkiej nadziei, wychowawca podejmuje wysiek, by w wychowanku ksztatowaü jego osobistą, najbardziej wasną nadziejĊ28. Wychowywaü znaczy pomagaü komuĞ w odkryciu wasnych „moĪliwoĞci”, pomagaü
w zrozumieniu, kim czowiek powinien „byü”, aby naprawdĊ umia odpowiedzieü na swe powoanie. Czowiek bowiem jest istotą potencjalną i w tym
tkwią moĪliwoĞci jego wychowania. „Paradoks czowieka na tym polega, Īe
z jednej strony «juĪ siĊ narodzi» (zosta «zrodzony»), a z drugiej – «sam
rodzi siebie»”29. To z istoty osoby ludzkiej wynika to, Īe chce zawsze byü
peniej sobą, formowaü siĊ, doskonaliü. Wychowawca stwarza i proponuje
mniej lub bardziej korzystne warunki rozwoju osoby i rozwój ten bezpoĞrednio umoĪliwia. Osoba bowiem doskonali siĊ przez uczestnictwo, które jest
aktywnoĞcią, otwarciem dwustronnym: odbiorem i dawaniem. Osoba jest wiĊc
okreĞlana z jednej strony przez wasną aktywnoĞü, z drugiej zaĞ przez odpowiednie prowadzenie i oddziaywanie z zewnątrz. MiĊdzy wychowawcą a wychowankiem wytwarza siĊ wtedy „przestrzeĔ wychowawcza” polegająca na
udostĊpnianiu i przybliĪaniu podmiotowi, który ma swą autonomiĊ, wielu
wartoĞci stanowiących trway dorobek spoecznoĞci30. W tak rozumianym wychowaniu spotykają siĊ ze sobą osoby, które wzajemnie obdarowują siĊ swoim
czowieczeĔstwem.
Widzenie i traktowanie wychowanka jako osoby jest szczególnym atrybutem ponoszonej za niego odpowiedzialnoĞci. „Ten, w kim «pokadam mą nadziejĊ», nie jest «argumentem» ani nawet «porĊczycielem», lecz kimĞ wiĊcej:
jest powiernikiem nadziei. ObecnoĞü powiernika nadziei trwa tak dugo, jak
27

Pedagogika wobec nadziei i zagroĪeĔ wspóczesnoĞci – próba diagnozy i okreĞlenia zadaĔ, w: Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagroĪeĔ wspóczesnoĞci. Materiay z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak, Warszawa–PoznaĔ: Polskie Towarzystwo Pedagogiczne 1999, s. 40.
28
Por. J. T i s c h n e r, Etyka solidarnoĞci, Kraków: Wyd. Znak 1981, s. 75. „Wychowawca
musi ryzykowaü sobą. (…) Ten, kto powierzy mu swą nadziejĊ, musi wiedzieü, Īe powiernik
jest razem z nim – razem, to znaczy, Īe w sprawach podstawowych o pó kroku przed nim”
(tamĪe, s. 77).
29
T e n Ī e, Spór o istnienie, s. 280.
30
Por. J. M a j k a, Wychowanie chrzeĞcijaĔskie – wychowaniem personalistycznym, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków: Wyd. Apostolstwa Modlitwy 1982, s. 34-35.
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dugo trawa nadzieja. Jego symbolem są rĊce, które ochraniają”31. W takiej
odpowiedzialnoĞci kryje siĊ troska o jego prawdziwe dobro. To wszystko jest
prostą konsekwencją wejrzenia w przestrzeĔ nadziei, ale takĪe odnoszenie
nadziei do konkretnego wydarzenia, którego znaczenie i sens zostają odczytane przez pryzmat jutra. „Jest to odpowiedzialnoĞü za osobĊ, tĊ, którą siĊ
wciąga w najĞciĞlejszą wspólnotĊ bycia i dziaania, którą siĊ czyni poniekąd
swoją wasnoĞcią, korzystając z jej oddania”32. Z perspektywy edukacyjnej
i wychowawczej oznacza to, Īe „Wychowanie to praca z czowiekiem i nad
czowiekiem – z tym, kto znajduje siĊ w stanie dojrzewania. Wychowanie
stwarza miĊdzy wychowawcą a wychowankiem wiĊĨ, analogiczną do wiĊzi
ojcostwa. […] Dlatego ten, kto przynosi czowiekowi nadziejĊ, jest duchowym
ojcem czowieka”33. Wychowanie wskazuje zatem na nadziejĊ samego wychowującego. Wychowawca jest w tym znaczeniu kimĞ, kto koncentruje siĊ na
tym, co byü powinno, nie zaĞ na tym, co jest. Odnosząc siĊ do wychowanka,
afirmuje go w caoĞci – jako osobĊ w perspektywie jej godnoĞci i imperatywu
rozwoju. „Ja i ty, wychowawca i wychowanek, jedziemy na tym samym wozie. Nikt nie stoi na dachu. Nasz wóz jest wspólny. JeĞli wóz siĊ rozleci, jeĞli
nasza nadzieja okaĪe siĊ zudna, wszyscy siĊ potuczemy. […] Trzeba siĊ przebiü przez Ğwiat zudzeĔ ku temu, co podstawowe. Podstawą jest tutaj wiernoĞü.
Kto raz przyją powierzoną sobie nadziejĊ, niechaj ją niesie przez cae Īycie”34.
RzeczywistoĞü, do której dąĪy czowiek w swej nadziei ma róĪne oblicza:
plany, marzenia, utopie, systemy myĞlowe, modele zachowania. Mieü nadziejĊ
to znaczy dąĪyü ku lepszej przyszoĞci, postrzegaü zastaną sytuacjĊ nie jako
tragiczną i wierzyü, Īe potrafi siĊ ją przezwyciĊĪyü. Nadzieja „jest to sia,
która wypywa ze Ğrodka i która ogrzewa nas ogniem naszych emocji. Sprawia
ona, Īe okiem penym wzruszenia patrzymy na drzewo obsypane pączkami,
bĊdącymi nadzieją na kwiaty i owoce. Nie pewnoĞcią. Bo gdyby nie byo ry-

T i s c h n e r, ĝwiat ludzkiej nadziei, s. 283.
K. W o j t y  a, MioĞü i odpowiedzialnoĞü, Lublin: TN KUL 1986, s. 116.
33
T i s c h n e r, Etyka solidarnoĞci, s. 74.
34
TamĪe, s. 77-78. „Dlatego czowiek bĊdący wybitną osobowoĞcią, wychowawcą albo
twórcą obdarzonym talentem oraz mającym dorobek w dziedzinie nauki lub sztuki jest potencjalnie wielkim destruktorem pedagogicznym, jeĞli jego autorytet związany zosta z jakąĞ formą
kamstwa lub za. […] GodnoĞü zarówno wychowawcy, jak i wychowanka w dziedzinie wartoĞci
etycznych zobowiązuje do strzeĪenia jednoĞci poglądów i postĊpowania, dziea i Īycia”
(W. C h u d y, Etos pedagoga, „Roczniki Nauk Spoecznych” 31(2003), z. 2, s. 19.
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zyka, nie byaby to nadzieja. Byaby to matematyka”35. DwoistoĞü tego, co
gotowe i tego, co siĊ rodzi, przenika rzeczywistoĞü Īycia czowieka. „W tej
dwoistoĞci realizuje siĊ nasze Īycie. JesteĞmy takimi, jakimi jesteĞmy, ale
takĪe i takimi, jakimi siĊ staniemy. […] aby czowiek by zawsze tym, kim
jest, ale nie pozostawa nigdy takim, jakim jest”36. WaĞnie dlatego wychowanie powinno byü rozumiane jako próba niesienia pomocy modym ludziom
w uczeniu siĊ indywidualnego rozpoznawania swojej istoty. Jest ono wyzwalaniem zawartego juĪ w czowieku potencjau. W odniesieniu do konkretnego
czowieka mówi siĊ przecieĪ o jego dzieciĔstwie, wieku modzieĔczym, latach
dojrzaych itd. Rozwój czowieka musi byü sprzĊĪony z zachowaniem tego
wszystkiego, co dla niego jako czowieka jest istotne. W tym sensie dla wychowawcy, który jest osobą i wychowuje osoby, kaĪda chwila jest inna, odmienna, jak odmienna jest kaĪda osoba i kaĪda chwila oraz sytuacja jej Īycia.
Dlatego „mistrzem dla mnie jest ktoĞ, kto pomaga mi odkryü moje powoanie
i towarzyszy w drodze u jej początku. Potem – kaĪe mi iĞü dalej samemu. […]
Mistrz nie wiąĪe ucznia ze sobą, nie zniewala, nie uzaleĪnia. Niepotrzebną juĪ
wiĊĨ przecina i uczeĔ – naturalną rzeczy koleją – rozstaje siĊ z mistrzem, odchodzi. Musi odejĞü!”37. W optyce dialogu i mioĞci, towarzysząc drugiemu
czowiekowi w jego przygodach ze sobą, czowiek staje siĊ – czĊsto bezwiednie – prawdziwym wychowawcą drugiego czowieka. Zatem „trzeba kaĪdorazowo odkryü, trzeba zobaczyü, trzeba wyczuü, co tu i teraz jest moĪliwie najwaĞciwszą odpowiedzią na istotną nadziejĊ drugiego”38. Wychowawca staje
wiĊc wobec wychowanka jako wobec osoby, a nie jakiegoĞ materiau, który
moĪe dowolnie formowaü. Musi spotkaü siĊ z wychowankiem w jego niepowtarzalnym fakcie „bycia osobą”.
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M. I. d e C a r l i, B. L o m b a r d i, Czym jest nadzieja? Rodzice i dzieci wobec przyszoĞci, Kraków: Wyd. M 2004, s. 43.
36
B. S u c h o d o l s k i, Pedagogika nadziei, „Nauka Polska” 1984, nr 4, s. 5.
37
P. T a r a n c z e w s k i, Porzuceni mistrzowie, „Znak” 2007, nr 622(3), s. 63. „Tym, co daje
uczniowi mistrz, jest poznanie, ĞwiadomoĞü ja, odwaga stawiania trudnych pytaĔ (kim jestem?,
dokąd zmierzam?). Mówiąc jĊzykiem wspóczesnej psychologii, mistrz wyposaĪa ucznia w podstawy toĪsamoĞci. […] Wskazywanie drogi przez mistrza nie ma charakteru instrumentalnego,
nie jest zawadaniem, wyobcowywaniem czy manipulowaniem osobą wychowanka, ucznia”
(M. K a r k o w s k a, Literackie obrazy uczeĔ – mistrz w wychowaniu, w: Idee pedagogiki
filozoficznej, red. S. Sztobryn, B. ĝliwerski, ódĨ: Wyd. U 2003, s. 142.
38
J. T i s c h n e r, Etyka wartoĞci i nadziei, w: Wobec wartoĞci, red. D. von Hildebrand,
J. A. Koczowski, J. PaĞciak, J. Tischner, PoznaĔ: W drodze 1984, s. 91.
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Podejmowanie dziaaĔ wychowawczych wiąĪe siĊ z uznaniem obecnoĞci
pierwiastka duchowego, który stopniowo pobudza róĪne formy i rodzaje aktywnoĞci i umiejĊtnoĞci, rozszerzając siĊ na nowe sfery waĞciwe dla czowieka. Czynnik duchowy „nie jest czymĞ dodatkowym, jakimĞ przyĞpieszeniem do egzystencji, lecz stanowi esencjonalną jej waĞciwoĞü. Bio-psychiczne jest podstawą wyjĞciową, duchowe – zasadą konstytutywną egzystencji. To ostatnie sprawia, Īe o czowieku moĪna powiedzieü: Czowiek jest osobą, stając siĊ i staje siĊ, bĊdąc nią”39. ĩycie chrzeĞcijaĔskie nie przeciwstawia
siĊ naturalnej egzystencji ludzkiej, nawet jeĞli w nią wrasta. W tym kontekĞcie
nadzieja chrzeĞcijanina nie jest jedynie zachowaniem gĊboko optymistycznym i nie opiera siĊ na zdolnoĞciach i ĞwiadomoĞci osobistej, ale na Bogu,
który wypenia swoje obietnice. ĩycie Jezusa jawi siĊ jako praktyczne wyobraĪenie nadziei, pomocne w jego epoce i podczas caej historii. ĝwiato
Objawienia otwiera horyzonty poznania czowieka i moĪe prowadziü do prawdziwej mądroĞci40. Nadzieja chrzeĞcijaĔska ma charakter osobowy, ma
wszystkie wymiary ludzkich przeĪyü od narodzin po Ğmierü. Jest nadzieją
zbawienia, która pynie od Boga, a realizuje siĊ w ludziach i przez ludzi. To
Bóg w naszą teraĨniejszoĞü posa Jednorodzonego Syna, „aby kaĪdy, kto
w Niego wierzy, nie zginą, ale mia Īycie wieczne” (J 3, 16). Chrystus zaĞ
wskazuje perspektywy, cel-kres przemiany czowieka: „bądĨcie wiĊc wy doskonali, jak doskonay jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48). Jest to wezwanie, które jest Ĩródem nieporównywalnego z niczym dynamizmu, wymagającego ze strony czowieka wysiku i zaangaĪowania. Wysiek ten jest wspomagany mocą Boską Chrystusa, który o sobie mówi „Ja jestem drogą i prawdą,
i Īyciem” (J 14, 6). Nadzieja chrzeĞcijaĔska otwiera przed czowiekiem nieskoĔczone moĪliwoĞci oferowane przez Ğwiat i jego przemiany oraz nadaje
ostateczne znaczenie jego dziaalnoĞci: przyszoĞü absolutną i transcendentną.
„Droga nadziei odzwierciedla los ziarna, które obumiera, aby wydaü obfity
owoc. […] Moc ta pozwala nam natomiast poznaü, Īe od dziĞ jest moĪliwa
przemiana i odnowa”41. Tym zaĞ, co juĪ tkwi w wierzącym, jest „nowe Īycie”
i „nowy czowiek”, który w nas istnieje wewnĊtrznie w sposób ukryty, a w
wiecznoĞci zaistnieje w swojej peni. „Tak wiĊc moĪemy stwierdziü: chrzeĞci39

K. P o p i e l s k i, Egzystencja: wzrastanie bio-psycho-duchowe, w: Wzrastanie czowieka
w godnoĞci, mioĞci i miosierdziu, red. M. Kalinowski, Lubin: Wyd. KUL 2005, s. 80-81.
40
Por. R. N i p a r k o, Wychowanie religijne jako wychowanie humanistyczne – perspektywa personalistyczna, „Paedagogia Christiana” 2003, nr 2(12), s. 17-19.
41
I. V e r h a c k, Znaczenie nadziei dla naszych czasów, tum. F. Mickiewicz, „Communio”
1997, nr 5(101), s. 10.
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jaĔstwo nie byo jedynie «dobrą nowiną» – przekazem treĞci do tej pory
nieznanych. UĪywając naszego jĊzyka, trzeba powiedzieü, Īe chrzeĞcijaĔskie
orĊdzie nie tylko «informuje», ale równieĪ «sprawia». […] Kto ma nadziejĊ,
Īyje inaczej; zostao mu dane nowe Īycie”42.
„Wychowują jedynie ci, którzy mają nadziejĊ. Do tego naleĪy dodaü: wychowują, ksztatując nadziejĊ wychowanków”43. Wychowanie, które realizowane jest przez powiernictwo nadziei, wymaga wyjĞcia poza statycznoĞü definicji
i odwoania siĊ do praktyki. Jest szeregiem zmieniających siĊ sytuacji, których
nie da siĊ przewidzieü, nie da siĊ ogarnąü wzrokiem ani nimi sterowaü. Są to
sytuacje mające czĊsto dramatyczny przebieg zdarzeĔ, które nie zawsze moĪna
uogólniaü czy ująü w postaci teorii (nie mówiąc o moĪliwym wyjaĞnieniu ich
przyczyn). W tym kontekĞcie naleĪy widzieü zarówno wewnĊtrzny Ğwiat osoby,
obejmujący rozwój jej osobowoĞci, jak i Ğwiat istniejących, stworzonych przez
czowieka umiejĊtnoĞci oraz zdolnoĞci psychicznych, które obejmują doĞwiadczenia, poglądy, nastawienia, mocne i sabe strony, obawy, potrzeby, zainteresowania i oczekiwania, zewnĊtrzny Ğwiat w formie warunków Īycia, który
skada siĊ ze spoeczno-kulturowego Ğrodowiska, z warunków zamieszkania
i rodzinnych, krĊgu przyjació i pracy. „Dziecko, mody czowiek potrzebuje
dorosego, ale nie po to, by ten go wyrĊcza w dochodzeniu do sensu Īycia, lecz
by mu ten sens odsania, wykorzystując w tym celu konkretne sytuacje Īycia,
przemieniane w sytuacje wychowawcze. W badaniu sytuacji wychowawczej
trzeba wziąü pod uwagĊ waĞnie te dwie sfery aktywnoĞci, silnie z sobą wiązane
dziaalnoĞcią pedagogiczną”44. Dynamika poszczególnych poziomów interakcji
tworzy waĞciwy charakter wychowania oraz przyjĊcie odpowiedzialnoĞci
i wiernoĞci za powierzoną sobie nadziejĊ innego. DoĞwiadczenie powiernictwa nadziei stwarza wyjątkową przestrzeĔ zaufania i odpowiedzialnoĞci,
rzutując na dalszą jakoĞü egzystencji dojrzewającego czowieka.

42

B e n e d y k t XVI, Encyklika „Spe salvi”, n. 2.
T i s c h n e r, Etyka solidarnoĞci, s. 74.
44
K. A b l e w i c z, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej.
Studium sytuacji wychowawczej, Kraków: Wyd. Uniwersytetu JagielloĔskiego 2003, s. 163.
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HOPE AS ONLY HOPE
OF (NOT ONLY) CHRISTIAN PEDAGOGY

Summary
Hope is a basic way of coming into the reality of human condition and participating in it
creatively. It includes the entirety of dynamic processes of becoming human, and at the same
time it indicates the longing of every human being – hope for “complete being”. Through indicating the ontological basis of hope we can disprove philosophical stands and opinions refusing metaphysical value of hope, and perceiving it as a subjective disposition, and conclusively
as an illusion. Hope realizes itself in specific existence of a subject. Christians, sharing hopes
and fears, joys and disappointments with other people, do not confine themselves to purely
human horizon because their hope – rooted in faith in Christ – goes beyond the limits of earthliness. The Gospel as the Good News is in its essence the reason of an undeterred hope. Thus,
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it can be said that supernatural hope incorporates human hopes; precisely it incorporates those
hopes which are worthy human being and correspond with the truth about humans. The work
of an educator is above all work with human hope. Working with human hope, an educator
makes an effort to develop in their wards their own personal hope. Therefore, an educator
confronts their wards as persons and not as a material which can be freely shaped. In this sense
an educator is someone who concentrates on what should be and not on what is now.
Translated by Jowita ĩuk
Sowa kluczowe: pedagogika, osoba, nadzieja, wychowanie.
Key words: pedagogy, person, hope, education.

ROCZNIKI PEDAGOGICZNE
Tom 1 (37)
–
2009

IWONA JAZUKIEWICZx

MISTRZ JAKO PIELGRZYM NADZIEI

Mistrz i nadzieja to wspówystĊpujące fenomeny: spotkanie z mistrzem jest
budowaniem lub odbudowywaniem nadziei. Związek ten uczyniono przedmiotem poniĪszych refleksji, prowadzonych z perspektywy teoretyka wychowania
i jednoczeĞnie osoby doĞwiadczającej spotkania z Mistrzem. SwoistoĞü mistrzowskiego bycia w wychowaniu wynika stąd, Īe nie kaĪda sprawnoĞü wykonywania czynnoĞci moĪe byü uznana za mistrzowską. Dlatego nie kaĪdy
pielgrzym jest mistrzem i nie kaĪdy mistrz jest pielgrzymem nadziei.

POJĉCIE I ZNACZENIE NADZIEI

Czowiek i Ğwiat dojrzewają w nadziei, doĞwiadczając jej siy lub granic,
jej konfliktów i powrotów. Czyniąc koniec jednej nadziei początkiem drugiej,
czowiek wiąĪe je z konkretnym czynem. Trwając w nadziei, oczekuje nastĊpnych. To ludzka nadzieja, Īe nadzieja przyjdzie; nieustannie trwający ciąg
nadziei odsaniający sens aktualnych wydarzeĔ przez pryzmat jutra. Oczekujemy i wierzymy jej, a mimo to, gdy siĊ spenia, zaskakuje nas. Nadzieja odkrywa kondycjĊ wspóczesnego czowieka i Ğwiata.
OkreĞlenie czowieka jako pielgrzyma, wyraĪające stan bycia w drodze, nie
oznacza miejsca w dosownym znaczeniu. Jest wskazaniem immanentnego
stanu czowieka, nazwanego przez Josefa Piepera jako „jeszcze nie”: niebyt
spenienia i dąĪenie do spenienia1. Stan taki jest egzystencjalnym zawieszeDr IWONA JAZUKIEWICZ – adiunkt Katedry Teorii Wychowania w Instytucie Pedagogiki
Uniwersytetu SzczeciĔskiego; adres do korespondencji: Instytut Pedagogiki US, ul. OgiĔskiego 16/17, 71-431 Szczecin; e-mail: i.jazukiewicz@gmail.com
1
O mioĞci, nadziei i wierze, PoznaĔ: W drodze 2000, s. 150.

40

IWONA JAZUKIEWICZ

niem bycia pomiĊdzy nicoĞcią a spenieniem. Jedyną odpowiedzią stosowną
do sytuacji egzystencjalnej czowieka jest n a d z i e j a2. W koncepcji Ğw. Tomasza z Akwinu, zwanego nauczycielem nadziei, wystĊpuje ona aĪ w trzech
kategoriach3: 1. nadzieja jako uczucie w sensie Ğcisym, czyli jako akt zmysowej wadzy poĪądawczej, nastĊpujący za poznaniem zmysowym, związany
z pewną przemianą cielesną; 2. nadzieja jako uczucie duchowe, czyli jako akt
umysowej wadzy poĪądawczej (woli), nastĊpujący za poznaniem umysowym, pozbawiony przemiany cielesnej; 3. nadzieja jako cnota, bĊdąca konsekwencją wiary. Fenomen nadziei rozpatrywany jest wiĊc na róĪnych poziomach ludzkiej egzystencji, w dodatku przez przedstawicieli róĪnych nauk.
Jego apologiĊ moĪna odnaleĨü w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera, który powiedzia o sobie: „Byem analfabetą, jeĞli chodzi o wiarĊ, analfabetą,
jeĞli chodzi o mioĞü, dawaem ludziom tylko nadziejĊ”4. Nadzieja ma coĞ ze
stanu „jeszcze nie”: jest usytuowana pomiĊdzy wiarą i mioĞcią.
Nadzieja i wiara są sposobami poszukiwania. Niektórzy szukają drugiego
czowieka: ufając mu i mając nadziejĊ, Īe nie zawiedzie. Inni poszukują Boga:
wierząc Mu, pokadają w Nim nadziejĊ. Czowiekowi jako osobie pielgrzymującej nie jest obce bądzenie. Stąd potrzeba, a nawet koniecznoĞü szukania ratunku:
w drugim czowieku i/lub w Bogu; poprzez wiarĊ i nadziejĊ zączone w mioĞci/MioĞci. W niej ma swoje Ĩródo afirmacja Īycia. Nadzieja jest perspektywą
odkrywania i oglądania prawdy – o czowieku i Bogu5. Dotyczy wiĊc istotnego,
aksjologicznego wymiaru Īycia. Tak waĪne, by ją doĞwiadczaü, wyraĪaü i podtrzymywaü; odnaleĨü siebie w nadziei, by ona odsonia mioĞü i MioĞü. Nadzieja
czyni Īycie sensownym. Jej brak jest Īyciową krótkowzrocznoĞcią lub nawet
Ğlepotą. Nadzieja nigdy nie opuszcza czowieka, to on potrafi porzuciü nadziejĊ.

MISTRZ I NADZIEJA

WĞród pielgrzymów są mistrzowie. Spotkanie mistrza jest n a d z i e j ą
rozwoju. Czowiek bowiem w wymiarze moralnym nieustannie staje siĊ. Tkwi
w nim potencjalnoĞü, której realizacja wymaga sprzyjających warunków w ca2

TamĪe, s. 155.
J. F i l i p k o w s k i, Koncepcja nadziei w filozofii Ğw. Tomasza z Akwinu, Olsztyn: UWM
2004, s. 10.
4
Cyt. za: I. S t r a p k o, Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera, Kraków: Nomos 2004, s. 9.
5
J. T i s c h n e r, ĝwiat ludzkiej nadziei, Kraków: Znak 2005, s. 6.
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ej przygodnoĞci Īycia. Zdaniem ElĪbiety Sujak „rdzeniem relacji uczeĔ–mistrz
nie jest ich związek, lecz rozwój ucznia”6. M i s t r z j e s t m i a r o d a j n y m
odniesieniem w urzeczywistnianiu potencjalnych moĪliwoĞci w zakresie ponadprzeciĊtnego znawstwa i prawoĞci
c h a r a k t e r u. W relacji z uczniem mobilizuje i ukierunkowuje dziaanie
w ramach okreĞlonego porządku, nadając mu sens. Porządek wyznaczony jest
stosunkiem do okreĞlonych wartoĞci, którym mistrz daje Ğwiadectwo w codziennym postĊpowaniu. ĝwiadectwo trwania w prawdziwoĞci sów i dziaaĔ
jest Ğrodkiem dialogu z uczniem, czyli takiej relacji, w której mistrz i uczeĔ
wzajemnie na siebie siĊ otwierają, przyjmując to, czym obdarowuje druga
strona. Bycie w prawdzie warunkuje osobowy wzrost, zakamanie bycia jest
powodem moralnego niszczenia siebie oraz drugiej osoby. Bycie w prawdzie
wzmacnia wiĊĨ osobową, a jednak nie afirmuje zniewolenia. Mistrz ma moc
prowadzenia, ale nie ma prawa do zniewolenia. UczeĔ sam dokonuje wyborów. WolnoĞü nie wyraĪa siĊ odrzucaniem wszelkich wzorów; byby to raczej
manifest gupoty czowieka, który utrudnia sobie wasny rozwój. Przejawem
wolnoĞci osoby mądrej jest dobry wybór, czyli taki, który sprzyja urzeczywistnianiu jej potencjalnoĞci. Ta samodzielnoĞü moĪe byü ograniczona zapatrzeniem w wielkoĞü mistrza. Stąd towarzyszenie na drodze rozwoju polega
i na tym, by ksztatowaü refleksyjnoĞü i krytycyzm ucznia, sprzyjające odpowiedzialnym wyborom. Jest to cierpliwe prowadzenie z akceptacją indywidualnoĞci ucznia i n a d z i e j ą na jego wytrwaoĞü w prawdzie i odpowiedzialnoĞci. Mistrzowskie bycie w prawdzie ma wiĊc dwa wymiary. Jeden dotyczy
prawd ujawnianych i przekazywanych uczniowi; drugi – ksztatowania jego
zdolnoĞci krytycznego i samodzielnego dochodzenia do prawdy7. W tym znaczeniu m i s t r z j e s t r z e c z n i k i e m g o d n o Ğ c i l u d z k i e j, wasnej i drugiego czowieka, w której to wolnoĞü jest zakorzeniona. Rozpoznanie godnoĞci jako najgĊbszej wartoĞci osoby inspiruje do dziaania: wobec siebie czowiek Ğwiadomy wasnej godnoĞci postĊpuje tak, aby nie naruszyü jej normatywnych wskazaĔ; wobec drugiej osoby, respektując jej wartoĞü, wyraĪa gotowoĞü niesienia pomocy8. Odpowiedzią na godnoĞü jest wiĊc waĞciwie pojĊta mioĞü wasna9 oraz bezinteresowna troska o dobro drugiej osoby. Rozu6

RozwaĪania o ludzkim rozwoju, Kraków: Znak 1998, s. 216.
Por. W. C h u d y, SpoeczeĔstwo zakamane, Warszawa: Oficyna Naukowa 2007, s. 350.
8
TamĪe, s. 350.
9
WaĞciwie pojĊta mioĞü wasna nie jest toĪsama z egoizmem ani egocentryzmem. Erich
Fromm w psychologicznej analizie etycznych zagadnieĔ uzasadni, Īe egoizm powodowany jest
brakiem mioĞci wasnej, co w potocznym myĞleniu moĪe wydaü siĊ paradoksalne (E. F r o m m,
7
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mienie i poszanowanie wasnej niepowtarzalnoĞci jest związane z poznaniem
i szacunkiem indywidualnoĞci drugiego czowieka10. Afirmacja rozwoju ma
wiĊc swoje Ĩródo w trosce, szacunku, odpowiedzialnoĞci, poznaniu. Ukierunkowanie na godnoĞü, implikujące mioĞü, budzi pragnienie dobrej zmiany oraz
wiarĊ, Īe jest ona moĪliwa, i n a d z i e j Ċ na wytrwaoĞü do koĔca.
Filozoficzno-pedagogiczną interpretacjĊ prawdy i zakamania w relacji wychowawczej przeprowadzi Wojciech Chudy11. Odnosząc ją do relacji mistrz–
uczeĔ, moĪna wnioskowaü sowami autora, Īe mistrz afirmuje ucznia jako osobĊ w perspektywie jej godnoĞci i imperatywu rozwoju. Autor napisa: „Otwieranie siĊ na prawdĊ implikuje uczciwoĞü w procesie samopoznania. GodnoĞü
osoby sprzeciwia siĊ samozakamaniu. Oddziaywanie wychowawcze pomaga
osobie odkryü prawdĊ o wasnym niespenieniu, a zarazem podaje sposób usuniĊcia tego niespenienia – odkrywa «prawdĊ o osobie» zarówno w negatywnym aspekcie (czego konkretnej osobie nie dostaje, oĞwietla jej uomnoĞci
i braki), jak i w pozytywnym (pragnienie potwierdzenia siĊ poprzez szlachetny
czyn, wspaniaomyĞlną decyzjĊ, ofiarną postawĊ”12. Autor wskazuje dwa typy
kamstw: absolutyzowanie jedynie susznej prawdy oraz jej dowolnoĞü (relatywizm). Charakteryzuje równieĪ ich przejawy: manipulowanie uczniem; lekcewaĪenie go (brak czasu, pobieĪne przekazywanie wiedzy, nienaukowoĞü
dyskursu); schlebianie uczniowi; tworzenie przesadnego kultu naukowca;
czerpanie jednostronnej korzyĞci przez wychowawcĊ (np. plagiat prac swojego ucznia); korupcja nauczyciela. W odpowiedzi na zakamanie wychowawcy
istnieją kamstwa ucznia. KaĪda nieprawdziwoĞü niszczy wiĊĨ osobową.
Wskutek kamstwa, zdaniem autora, dochodzi do relacji zaleĪnoĞci, podwadnoĞci, a nawet zniewolenia. Zakamanie wychowawcy jest zdradą jego etosu.
Jest ona dramatem osobistym i spoecznym, bo takich wymiarów dotyczą jej
konsekwencje. M i s t r z j e s t w i Ċ c w z o r e m b y c i a w p r a w d z i e nie
tylko dla ucznia, ale i dla innych wychowawców. Jest przykadem pociągającym, bo realnym, a nie postulowanym. Daje wiarĊ i n a d z i e j Ċ na realnoĞü
urzeczywistniania osobowej potencjalnoĞci.

Niech siĊ stanie czowiek, Warszawa–Wrocaw: PWN 2000, s. 108, 110 i in.). MyĞl biblijna
równieĪ ączy mioĞü wobec innych z mioĞcią do siebie w przykazaniu „Kochaj bliĨniego
swego jak siebie samego”.
10
TamĪe, s. 108.
11
SpoeczeĔstwo zakamane, s. 330-400.
12
TamĪe, s. 353.
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DOJRZAOĝû NADZIEI

Mistrz nie tylko niesie nadziejĊ, ale teĪ ją otrzymuje. WzajemnoĞü w relacji
z uczniem sprawia, Īe dzieląc siĊ swoją mądroĞcią, wcale jej nie traci, lecz ją
pomnaĪa. W wymiarze etycznym bowiem dawanie wzbogaca czowieczeĔstwo obdarowującego. Paradoks egzystencji etycznej zakada: „jeĞli moje Īycie nie bĊdzie obumieraniem i suĪbą, zostanie zmarnowane; jeĪeli natomiast
zdecydujĊ siĊ transcendowaü sferĊ tego, co tylko mi odpowiada, obumierając,
moje Īycie zrodzi obfity plon i zostanĊ ocalony”13. Bezinteresowne bycie
w prawdzie wobec ucznia jest wiĊc horyzontem i n a d z i e j ą wasnego rozwoju mistrza. Czowiek „najpeniej afirmuje siebie, dając siebie”14. Uczestnicząc w rozwoju ucznia, mistrz sam wzrasta; dając nadziejĊ – otrzymuje ją.
Nieustanne wzrastanie, wymagania stawiane najpierw sobie, a potem uczniowi
czynią osobowoĞü mistrza silną i wyjątkową, a w odbiorze – niezwykle dojrzaą. W wymiarze n a d z i e i dojrzaoĞü oznacza umiejĊtnoĞü jej wiązania,
czyli sprawianie, Īe koniec jednej nadziei staje siĊ początkiem drugiej: „Nadzieja staje siĊ dojrzaa w ten sposób, Īe w miejscu nadziei pytkiej pojawia
siĊ nadzieja gĊbsza, w miejscu nadziei przemijającej – nadzieja trwaa,
w miejscu nadziei, która siĊ ziĞciü nie moĪe, nadzieja, która siĊ urzeczywistnia”15. Jest w nią wpisana pewna sia: do pokonywania trudów w urzeczywistnianiu swojej potencjalnoĞci. Nadzieja „przybliĪa przyszoĞü mimo oporów,
jakie stwarza dla niej teraĨniejszoĞü”16. Jako warunek rozwoju dotyczy zarówno mistrza, jak i ucznia. WzajemnoĞü ich relacji obejmuje wiĊc swoim zakresem powierzenie siebie. M i s t r z j e s t p o w i e r n i k i e m n a d z i e i u c z n i a, ale teĪ uczeĔ nie powinien zawieĞü pokadanej w nim nadziei mistrza.
Wyrazem tego zawierzenia jest bycie sprzyjające drugiemu. NiewiernoĞü takiego bycia odbiera drugiemu nadziejĊ. Wraz z nadzieją odbierany jest sens
bycia, przynajmniej na jakiĞ czas, aĪ nadzieja nieziszczona zostanie zastąpiona tą, która siĊ urzeczywistnia. N a d z i e j a jest wiĊc warunkiem rozwoju, ale
waĞciwe wiązanie nadziei – przejawem dojrzaoĞci na tej drodze.

13

J. G a l a r o w i c z, Blask godnoĞci, KĊty: Antyk 2005, s. 276.
J a n P a w e  I I, Przekroczyü próg nadziei, Lublin: KUL 1994, s. 150.
15
J. T i s c h n e r, ĝwiat ludzkiej nadziei, Kraków: Znak 2005, s. 285, 286.
16
TamĪe, s. 286.
14
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MISTRZ I MISTRZOSTWO W WYCHOWANIU

Mistrzostwo wychowawcze nabiera szczególnego znaczenia w dobie narastania masowoĞci w kulturze. Relacja mistrz–uczeĔ naleĪy do tych, które dla
swoich uczestników są Ĩródem bodĨców mobilizujących i ukierunkowujących
do dziaania, a przez to równieĪ dających nadziejĊ i poczucie sensu. Mogoby
siĊ wydawaü, Īe rozumienie tej relacji ma wiĊc ustalone znaczenie. Tymczasem postawy wobec idei mistrza w wychowaniu są zróĪnicowane. Jego Ĩródem jest ryzyko dostrzegane zarówno w obecnoĞci, jak i nieobecnoĞci mistrza. Ogólnie moĪna je uporządkowaü jako odniesienia pozytywne oraz negatywne. Zadziwiające, Īe negatywnoĞü interpretowana jest jako nadmiar mistrzowskiego bycia. Tak nielogiczne wnioskowanie ma swoje Ĩródo w myĞleniu potocznym, wedug którego wystarczy byü najlepszym w okreĞlonej dyscyplinie, by zyskaü miano mistrza. Nadmiar dotyczy zniewolenia w drodze
uznania wyĪszoĞci „mistrza” (pseudomistrza) oraz dobrowolnego podporządkowania siĊ jego decyzjom. W pedagogicznej interpretacji jest to zagroĪeniem
podmiotowoĞci ucznia. Ma on niską samoocenĊ, brakuje mu samodzielnoĞci
myĞlenia oraz poczucia wasnej wartoĞci. W zasadzie puapka czeka teĪ na
samego „mistrza”, który wzrasta w pysze zamiast w mądroĞci. W rolĊ „mistrza” moĪna wejĞü na drodze inicjacji, wychowania lub wyboru samozwaĔczego. Przed takim „mistrzem” przestrzega Tomasz Stelmachowicz w psychologicznym studium relacji mistrz–uczeĔ17, niesusznie jednak ograniczając siĊ
wyącznie do takiego rozumienia wspomnianej relacji. Z pewnoĞcią takich
„mistrzów” (pseudomistrzów) mia teĪ na myĞli Richard Rhodes, tytuując
swoją ksiąĪkĊ Mistrzowie Ğmierci. Einsatzgruppen. Na podstawie relacji ofiar,
którym udao siĊ przeĪyü, oraz czonków oddziaów Einsatzgruppen powoanych do eksterminacji ĩydów w Europie Wschodniej, wkraczających za gówną armią niemiecką, autor opisa ich metodykĊ mordowania. Lothar Heimbach, czonek oddziau, zezna: „Czowiek staje siĊ panem Īycia i Ğmierci,
kiedy dostaje rozkaz rozstrzelania trzystu dzieci – i samemu zabija co najmniej sto piĊüdziesiąt”18. Trudno nie zgodziü siĊ z negatywną postawą wobec
tak rozumianego mistrzostwa. Tyle, Īe w wychowaniu koncepcja taka w ogóle
nie powinna mieü racji bytu. Zjawisko naleĪy rozpatrywaü w kategorii pseudos, czyli jako pretendujące do miana czegoĞ, czym w rzeczywistoĞci nie jest.
Dialogi z mistrzem, Biaystok: Studio Astropsychologii 2006. Na podstawie tego Ĩróda
przedstawiono charakterystykĊ „mistrza” (pseudomistrza) i jego ucznia.
18
R. R h o d e s, Mistrzowie Ğmierci. Einsatzgruppen, Warszawa: Bellona 2007.
17
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Mistrzostwo wychowawcze musi uwzglĊdniaü afirmacjĊ
wartoĞci moralnych, które w koncepcji negatywnej zostay
pominiĊte. Mistrz jest Īycio-, a nie Ğmierciodajnym wzor e m m y Ğ l e n i a i d o Ğ w i a d c z a n i a d l a i n n y c h. Czowiek szuka Īyciodajnego odniesienia, bo potrzebuje go w urzeczywistnianiu swoich potencjalnych moĪliwoĞci. Nie o dominacjĊ, panowanie ani aurĊ wyĪszoĞci zabiega
mistrz. Jest on transcendentny wobec potrzeby bycia uznawanym. Blask
i chwaa jego wielkoĞci „przychodzą” jako nastĊpstwo nieustannej pracy nad
sobą z koniecznym uwzglĊdnieniem wartoĞci moralnych. WielkoĞü mistrza
dotyczy sposobu jego bycia: wzglĊdem samego siebie oraz innych osób. Nie
jest to bycie obojĊtne, lecz jednoczeĞnie dobre i piĊkne. W wychowaniu nie
chodzi o to, by powiedzieü o sobie: „Jestem mistrzem”, lecz Īeby ktoĞ powiedzia: „Jest moim mistrzem”.

KONCEPCJE MISTRZOSTWA WYCHOWAWCZEGO

Rozumienie istoty mistrzostwa decyduje o jego koncepcji. Przyjmując, Īe jest
nią ponadprzeciĊtna wiedza i sprawnoĞü jej zastosowania, kreowana jest koncepcja metodyczna mistrzostwa. Zakada ona moĪliwoĞü wyuczenia siĊ zachowaĔ
mistrzowskich, a w związku z tym okreĞla teĪ ich kanon i kryteria formalnej oceny. Cechą warunkującą osiągniĊcie mistrzostwa jest perfekcjonizm: usprawnianie
w stopniu najwyĪszym swoich zalet, niekoniecznie moralnych. MoĪna perfekcjonistycznie opanowaü sztukĊ szybkiego czytania, ale teĪ kradzieĪy czy manipulowania innymi osobami. Celem jest posiadanie: na przykad wiedzy, uznania, mioĞci, tĊĪyzny fizycznej, a perfekcjonizm jest Ğrodkiem do osiągniĊcia tego celu.
Mistrzostwu przypisany jest wiĊc wymiar instrumentalny. W wychowaniu obrazuje ono staoĞü dąĪenia i wysiku w ksztatowaniu cech osobowoĞci niezwykle
rzadkich, bo trudnych do zdobycia. Ze wzglĊdu na specyfikĊ relacji wychowawczej mistrzostwo w wymiarze instrumentalnym jest jednak niewystarczające,
a nawet zagraĪające. Trud perfekcjonistyczny moĪe bowiem wspówystĊpowaü
z poczuciem wyĪszoĞci, rozwojem form egocentryzmu i egoizmu. Na pierwszym
planie jest wasna doskonaoĞü, która wystarcza do osiągniĊcia sukcesu. Starania
o wasny rozwój mają wartoĞü autoteliczną. Nie jest to zgodne z etyką wychowania, która najwyĪszą wartoĞü przypisuje dobru ucznia, stawiając je ponad dobrem
wychowawcy. Koncepcja mistrzostwa wychowawczego wymaga motywacji perfekcjorystycznej, wedle której wychowawca dochodzi do moĪliwej dla siebie
doskonaoĞci poprzez pozorne zapomnienie o sobie. PozornoĞü w tym przypadku
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nie oznacza braku staraĔ o wasny rozwój, lecz nienadawanie im wartoĞci autotelicznej. Rozwój wasny wychowawcy suĪy temu, by lepiej byü w relacji z uczniem. O ile perfekcjonizm ukierunkowuje wychowawcĊ na samego siebie, o tyle
perfekcjoryzm zwraca go ku innym osobom. Wzrastanie perfekcjonistyczne jest
moĪliwe, jeĞli w centrum staraĔ i zabiegów jest wasna osoba; przy wzrastaniu
perfekcjorystycznym jest nim otoczenie osoby. Perfekcjonizm wymaga nieustannego kontrolowania siebie i potwierdzania kolejnych osiągniĊü przed samym sobą
oraz innymi osobami; perfekcjoryzm – empatii i bezinteresownoĞci dziaania. Dla
perfekcjonisty wasna doskonaoĞü jest celem; dla perfekcjorysty doskonaoĞü nie
jest celem, lecz ma swój cel: jest nim bycie moralnie dobre, prowadzące do harmonii wewnĊtrznej i zewnĊtrznej osoby. Wychowawca przedkadający moralne
dobro ponad wasną doskonaoĞü potrafi bez egoistycznego poczucia straty uznaü
dobro ucznia za najwaĪniejsze w swoich profesjonalnych odniesieniach, kierując
siĊ nim na co dzieĔ i wobec kaĪdego ucznia. Taka preferencja wartoĞci ksztatuje
u niego okreĞlone nastawienie jako dyspozycjĊ wzglĊdnie trwaą. Jest ono ukierunkowane na osobĊ ucznia i jego dobro rozwaĪane w kategorii wszechstronnego
rozwoju. Mistrzostwo wychowawcze implikuje związek profesjonalnej fachowoĞci metodycznej z odpowiednioĞcią etyczną osoby. Taką koncepcjĊ mistrzostwa
moĪna nazwaü personalistyczną. M i s t r z j e s t o s o b ą , k t ó r a w d ą Ī e n i u d o p r a w d y i d o b r a p r z e k r a c z a p r ó g p e r f e k c j o n i z m u.
Odkrywanie w sobie twórczego potencjau Ğwiadomie przeznacza wzrastaniu
innych osób.
Zaproponowane koncepcje mistrzostwa odpowiadają dwóm psychologicznym
tendencjom waĞciwym czowiekowi: skonnoĞci do posiadania oraz do bycia.
Pierwsza wspówystĊpuje z wadaniem; druga – z dawaniem, dzieleniem siĊ, poĞwiĊcaniem19. Dominacja jednej nad drugą jest warunkowana Ğrodowiskowo
przez wartoĞci i normy spoeczne, ale teĪ mocą indywidualnego (wewnĊtrznego)
wyboru podmiotu. M i s t r z j e s t o s o b ą u k i e r u n k o w a n ą n a p e  n i Ċ
b y c i a. Tym samym jest n a d z i e j ą na egzystencjalne rozstrzygniĊcie przez
ucznia w postaci przedkadania bycia nad posiadanie. PreferencjĊ tĊ wyraĪa przekonanie: „Jestem tym, kim jestem, nie zaĞ tym, co posiadam”20. Prawdziwe bogactwo osoby „usytuowane” jest w jej wnĊtrzu: ma wymiar duchowy, indywidualny, niepowtarzalny. Nikt nie jest w stanie go „wykraĞü”, bo prawdziwe zagroĪenie takĪe naleĪy rozpatrywaü w wymiarze wewnĊtrznym. Jest nim ustanie
w rozwoju, czyli brak nadziei i wiary jako sensu i motywacji w przekraczaniu
19
20

E. F r o m m, Mieü czy byü?, PoznaĔ: Rebis 2003, s. 171.
TamĪe, s. 177.
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kresu swoich moĪliwoĞci. M i s t r z o s t w o w u j Ċ c i u p e r s o n a l i s t y c z n y m j e s t t a k i m s p o s o b e m b y c i a, w k t ó r y m a f i r m a c j a d o m i n u j e n a d z n i e c h Ċ c e n i e m. Jest to bycie sprzyjające uczniowi, pozwalające mu rozwijaü siĊ i speniaü swoje moĪliwoĞci. Jest staraniem o czowieczeĔstwo ucznia mocą swojego czowieczeĔstwa, tak by móg on doĞwiadczyü radoĞci
bycia. RadoĞü jest przeĪyciem jednoczącym mistrza i ucznia, bo jest formą dzielenia siĊ osobowym bogactwem. W kontekĞcie paradoksu egzystencji etycznej
znacząca jest myĞl Spinozy, Īe radoĞü jest „przejĞciem czowieka od mniejszej do
wiĊkszej doskonaoĞci”21. Jest to konsekwencją związku radoĞci z mioĞcią: doĞwiadczenie radoĞci jest moĪliwe tylko wtedy, gdy osoba staje siĊ bezinteresownym darem dla drugiej. ħródem radoĞci jest wiĊc pozaegoistyczna ĪyczliwoĞü
jako troska o dobro drugiej osoby. Mistrzostwo rozpatrywane w wymiarze metodycznym nie jest wystarczające do doĞwiadczania radoĞci, jedynie – nietrwaej
przyjemnoĞci, zwaszcza jeĞli towarzyszy mu nadmierne skoncentrowanie na
samym sobie. Z radoĞcią jest podobnie jak ze szczĊĞciem, którego zresztą jest
wspókonstytuującą go cechą: im mocniej siĊ na nich skoncentrowaü, tym bardziej siĊ oddalają. RadoĞü jest nastĊpstwem dobrego bycia w relacji z drugą osobą, a nie celem samym w sobie. M i s t r z o s t w o w u j Ċ c i u p e r s o n a l i stycznym kieruje uwagĊ na wzrastanie w osobowym bog a c t w i e i o b d a r o w y w a n i e n i m i n n y c h. Stąd jego nieodączną waĞciwoĞcią jest radoĞü bycia. Biblijna zasada uczy, Īe wiĊcej radoĞci jest w dawaniu niĪ w braniu. M i s t r z j a k o p i e l g r z y m n a d z i e i u c z y t a k i e go sposobu bycia, który owocuje niespodziewaną i zaskak u j ą c ą r a d o Ğ c i ą22. UstĊpują przed nią takie stany, jak nuda, zazdroĞü czy
agresja przeĪywane przez tych, którzy koncentrują siĊ w Īyciu na swoich potrzebach i oczekiwaniach wobec innych. Postawa roszczeniowa oznacza Īądanie
mioĞci bez wysiku, by samemu kochaü. Sprzyja rozczarowaniu, a nie – spenieniu. Nadzieja zawsze wspówystĊpuje z radoĞcią, bo jest komponentem osobowego spenienia. Obie stanowią istotną czĊĞü peni mistrzowskiego bycia.

PIĉKNO MISTRZOWSKIEGO BYCIA

Z namysu nad mistrzostwem trudno wyączyü kategoriĊ piĊkna. Jego blask
jest odbiciem niepowtarzalnoĞci osoby, jej trwania w prawdzie i czynienia
21
22

Etyka, Warszawa: PWN 1954, s. 216.
Por. M. D z i e w i e c k i, RadoĞü zaskakuje, www.opoka.org.pl
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dobra. Jest to wiĊc piĊkno aksjologicznie nieobojĊtne, wtórne wobec moralnego dobra, którego urzeczywistnienie jest z kolei metafizycznym warunkiem
piĊkna. PiĊkno mistrzowskiego bycia jest niedostĊpne, jeĞli wgląd w istotĊ
mistrzostwa zatrzymuje siĊ na wymiarze metodycznym, a realizacja moralnego dobra ma charakter wyącznie deontologiczny. Taki sposób bycia jest pozbawiony kontemplacyjnego przeĪywania, któremu towarzyszy ĞwiadomoĞü
wartoĞci i sensu dziaania. Jest rzemiosem, a nie sztuką bycia. Sztuka polega
na odnajdywaniu i ujawnianiu tego, co nie kaĪdy dostrzega. W mistrzowskim
byciu w wymiarze personalistycznym twórcze odkrywanie skierowane jest ku
uczniowi, w którym WY-dobywane-jest-na-jaw-to-co-CHOWANE23. M i s t r z
j e s t a r t y s t ą w y c h o w a n i a. Prawdziwy artysta tworzy z powoania. Jest
ono etycznym równowaĪnikiem n a d z i e i24. Zawiera ono w sobie wskazanie
piĊkna i dobra oraz wzbudza entuzjazm do pracy25. Ten waĞnie entuzjazm
pozwala zachwyciü siĊ owocami przedkadania bycia ponad posiadanie. Zachwyt
nad piĊknem ma szczególną wartoĞü poznawczą: odkrywa wartoĞü bycia. O ile
mistrzowskie bycie w Ğwietle koncepcji metodycznej suĪy wzrostowi i zaspokajaniu potrzeby moĪliwej doskonaoĞci samego mistrza, o tyle w wymiarze mistrzostwa personalistycznego jest niemoĪliwe, by nie objĊo równieĪ ucznia.
PiĊkno peni mistrzowskiego bycia ujawnia siĊ wyącznie w relacji z uczniem,
odkrywając przed obojgiem przestrzeĔ dobra i za. PiĊkno odsya do dobra26.
Mistrzostwo implikuje okreĞlony sposób odnoszenia siĊ do swojego bycia.
Przedstawione rozwaĪania pozwalają wyraziü je w kategorii trwania w prawdzie,
czynienia dobra i doĞwiadczania piĊkna. Trójjednia prawdy-dobra-piĊkna z kolei
wspówystĊpuje z ukierunkowaniem na godnoĞü oraz ze szczĊĞliwoĞcią bycia.
Powodem i skutkiem jest mioĞü – sia stawania siĊ; sia do trwania w prawdzie
i czynienia dobra w sposób pozbawiony przymusu, z wiary i n a d z i e i w wartoĞü Īycia i rozwoju. MioĞü oznacza nieskoĔczony szacunek dla niepowtarzalnoĞci osoby i realizowania przez nią swojego powoania27. Ta twórcza sia
odnosi powoanie i jego realizacjĊ do wiĊzi osobowych. Bycie pozbawione
mioĞci jest nacechowane -izmami: egoizmem, egocentryzmem, perfekcjonizmem. Dopiero promieniowanie mioĞci nadaje wartoĞü byciu, a w przypadku
23

Por. A. A. S z o  t y s e k, Filozofia wychowania, ToruĔ: A. Marszaek 1998, s. 196.
Paul Ricoeur (Podug nadziei, Warszawa: Pax 1991, s. 284) wyrazi przekonanie, Īe posanie jest etycznym równowaĪnikiem nadziei.
25
Por. J a n P a w e  I I, List do artystów, http//www.opoka.org.pl/biblioteka
26
J. T i s c h n e r, Filozofia dramatu, Kraków: Znak 1999, s. 134.
27
Por. M. K o c h a n e k, OlĞnienie i odwaga. PiĊkno jako kategoria pedagogiczna, Warszawa: UW 2007, s. 134.
24
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relacji mistrz–uczeĔ moĪliwoĞü nieograniczonej w przestrzeni i czasie wzajemnoĞci oraz porozumieniu. CzasoprzestrzeĔ fenomenalną spotkania mistrza
i ucznia charakteryzuje jednoĞü, pomimo zmiany miejsca, czasu i przerw
w tym spotkaniu. Co wiĊcej, m i s t r z „n i g d y n i e o d c h o d z i”. Pozostaje
na zawsze, a jego Ğladem jest odnoszenie siĊ ucznia do swojego bycia. Mistrz
nie wywiera przymusu – pociąga, lecz pozostawia wolnoĞü; raczej wzywa, niĪ
zobowiązuje do odpowiedzi równie piĊknym byciem.
W tekstach o mistrzostwie jest jeden przykad mistrzyni. Tak nazywana jest
mądroĞü. W drodze personifikacji jest ona przedstawiana jako postaü stojąca na
placach, ulicach i wygaszająca pouczenia. Charakterystyka uosobionej mądroĞci
ukazuje zarówno jej niezwyke przymioty osobiste, jak i wyjątkowe zadania28.
MądroĞü nie istnieje sama dla siebie. Jest sztuką Īycia, w tym bycia wobec drugiego czowieka. aciĔskie okreĞlenie mądroĞci sapientia pochodzi od sapere –
smakowaü: „czowiek mądry potrafi smakowaü swoje Īycie, nie pozostawiaü je
w przeciĊtnoĞci, nie ograniczaü wasnego dobra do jakiegoĞ minimum skarowaciaej rzeczywistoĞci. MądroĞü Īycia to pójĞcie za skonnoĞcią ku dobru, pójĞcie
do kresu, do maksimum swoich moĪliwoĞci. Zawiera wiĊc w sobie ideĊ wyĞmienitoĞci i peni, która pociąga za sobą rozwiniĊcie i wzrost”29. Czowiek mądry jest
wiĊc dobrym panem swojego rozumu i woli. Roztropnie i odpowiedzialnie korzysta z wolnoĞci, takĪe w wyborze mistrza i ucznia. To mądroĞü chroni ich relacjĊ
przed toksycznoĞcią. Mistrz jest pielgrzymem nadziei, ale teĪ prawdy i mądroĞci.
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MASTER AS A PILGRIM OF HOPE
Summary
Hope provides life with sense. Therefore it is important to experience it, to express and sustain
it. Hope reveils the condition of contemporary human beings. It never leaves them; on contrary, they
can abandon hope.
Master is a source of hope for the others – this is a person of extraordinary knowledge of things
and rightousness. In a relationship with a disciple, master encourages him or her to work on their
personality, being an example of endurance on the path of self-development. We can distinguish
two concepts of mastership. The methodic one – emphasizes one's perfect knowledge and ability to
use it. According to it, one can learn the master's pattern of behaviour. The goal is one's perfection.
The second concept – the personalist one – promotes sacrifition of one's perfection in service to
fellowmen. One's perfection is not a goal here, but has its own goal: this is the disciple's growth. In
upbringing only the personalist mastership makes it possible to experience the master's existence in
its entirety, which represents the hope for the disciples development.
Translated by Wojciech WiĞniewski
Sowa kluczowe: mistrz, mistrzostwo, nadzieja.
Key words: master, mastership, hope.
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FENOMEN NADZIEI
W WOJCIECHA CHUDEGO FILOZOFII WYCHOWANIA

Czowiek wspóczesny dojrzewa w nadziei,
w jej konfliktach, stygniĊciach i jej powrotach.
J. Tischner1

Fenomen nadziei związany jest z pewnego rodzaju tajemnicą, nieuchwytnoĞcią, jaka towarzyszy jego doĞwiadczeniu. Z jednej strony trudno w sposób
oczywisty i jasny odpowiedzieü, co stanowi istotĊ nadziei, z drugiej strony zaĞ
intuicyjnie daje siĊ ona odczuü jako podstawowa sia napĊdowa naszego Īycia
i rozwoju. Jest rzeczywistoĞcią dotyczącą zarówno tego, co aktualne, jak i tego, co ma siĊ wydarzyü, czego do koĔca nie obejmujemy naszymi nawet najĞmielszymi przewidywaniami2. ObecnoĞü lub brak nadziei w zasadniczy sposób wpywa na ksztat Īycia czowieka w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym. Dotyczy to równieĪ wychowania, w którym nadzieja związana jest
nie tylko z teleologią, aksjologią, sferą podstaw teoretycznych, ale równieĪ
z praktyką pedagogiczną.
Fakt ten znajduje swoje zobrazowanie w Wojciecha Chudego filozofii wychowania. Jego myĞl pedagogiczna nasycona jest róĪnorodnymi wymiarami
Mgr KATARZYNA UZAR – asystent Katedry Filozofii Wychowania w Instytucie Pedagogiki
KUL; adres do korespondencji: Al. Racawickie 14 20-950 Lublin; e-mail: kuzar@kul.lublin.pl
1
ĝwiat ludzkiej nadziei, Kraków: Znak 2000, s. 287. Zarysowane w artykule elementy filozofii nadziei J. Tischnera bĊdą stanowiü to dla zobrazowania fenomenu nadziei w Wojciecha
Chudego filozofii wychowania, który myĞl filozoficzną powyĪszego autora ujmowa w sposób
krytyczny – szerzej na ten temat w: W. C h u d y , O silne serce kultury. (Polemika syntetytyzująca z Ks. Józefem Tischnerem), „Znak” 1982, nr 329, s. 242-253.
2
Por. T. G a d a c z , O umiejĊtnoĞci Īycia, Kraków: Znak 2005, s. 189, 190.
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nadziei, dotyczącymi zarówno samego czowieka-osoby jako podmiotu wychowania, jak i relacji wychowawczej. Nie jest to usystematyzowana koncepcja „pedagogiki nadziei”, niemniej jednak w istotny sposób wpisuje siĊ w nurt
wspóczesnej myĞli filozoficznej i pedagogicznej dotyczącej tego konstytutywnego aspektu egzystencji czowieka.
Celem artykuu bĊdzie zatem ukazanie fenomenu nadziei jako istotnego
czynnika dla rozwoju i wychowania czowieka. Zasadniczym rysem perspektywy rozwaĪaĔ, wynikającym z charakteru filozoficzno-pedagogicznych analiz
Chudego, bĊdzie odwoywanie siĊ do bezpoĞredniego doĞwiadczenia, wymiaru
przeĪyciowego ludzkiej egzystencji. Jest to równieĪ podyktowane nurtem personalizmu etycznego3 (ączącego w sobie podejĞcie metafizyczne (przedmiotowe) z „odkryciem subiektywnoĞci” (wymiar podmiotowy))4 w istotny sposób
wyznaczających sposób refleksji Chudego. Przeprowadzone analizy nie bĊdą
miay zatem charakteru ĞciĞle metodologicznego, ujmującego nadziejĊ jako
okreĞloną kategoriĊ w omawianej filozofii wychowania. BĊdzie to raczej próba
wyodrĊbnienia wymiarów nadziei w myĞli Chudego dotyczącej czowieka, który jest i zarazem staje siĊ osobą, a przez to moĪe staü siĊ podmiotem wychowania, w szczególnoĞci zaĞ samowychowania.

NADZIEJA W FILOZOFII WSPÓCZESNEJ
– SZKIC HISTORYCZNO-FILOZOFICZNY

Dla wyodrĊbnienia problematyki nadziei w myĞli Chudego uĪyteczne wydaje
siĊ skrótowe nakreĞlenie obszaru tematycznego wspóczesnej filozofii nadziei ze
szczególnym uwzglĊdnieniem myĞlicieli, których poglądy wpynĊy na rozwój
personalizmu. W tym krĊgu bowiem ksztatowaa siĊ jego filozofia wychowania.
WieloĞü filozoficznych inspiracji w tej dziedzinie wymaga, ze wzglĊdu na ramy
objĊtoĞciowe artykuu, ograniczenia siĊ do prezentacji kilku koncepcji, zdaniem
autorki, w szczególny sposób istotnych dla podejmowanej tematyki.
NaleĪą do nich z pewnoĞcią poglądy Gabriela Marcela, francuskiego myĞliciela nurtu egzystencjalizmu chrzeĞcijaĔskiego. Zasadniczymi zarysami
jego koncepcji są: metafizyczny status nadziei wpisanej w strukturĊ czowie3

Do reprezentantów tego nurtu naleĪą: K. Wojtya, T. StyczeĔ, A. RodziĔski, R. Buttiglione i in. Zob. W. C h u d y, Oblicza personalizmu i ich konsekwencje, „Kwartalnik Filozofczny”
26(1998), z. 3, s. 76.
4
TamĪe, s. 76-78.

FENOMEN NADZIEI W WOJCIECHA CHUDEGO FILOZOFII WYCHOWANIA

53

ka, jej komunijny i teologiczny wymiar. Jako homo viator w toku ziemskiej
egzystencji czowiek ciągle dąĪy do spenienia5. MoĪliwe staje siĊ to w k o m u n i i m i  o Ğ c i z samym sobą, innymi ludĨmi, przede wszystkim zaĞ z Bytem Absolutnym6, który jest Ĩródem ostatecznej nadziei. Ona to wnosi w Īycie dynamizm ciągego przekraczania siebie (zwaszcza w sytuacji pokusy
rozpaczy), transcendencji, odpowiadania wolą na zakorzeniony w strukturze
czowieka dar-wezwanie7 do partycypowania w wiecznoĞci8.
Teologiczny wymiar ma równieĪ koncepcja nadziei egzystencjalisty i hermeneuty Paula Ricoeura. Ma ona jednak wyraĨny wymiar historyczny. Nadzieja ostatecznie nadaje celowoĞü ludzkim dziejom9. Jej istota zamyka siĊ
w okreĞleniach s e n s u i t a j e m n i c y10. Zadaniem czowieka jest szukanie
sensu wydarzeĔ doĞwiadczanych w perspektywie czasu. Pozostaje on jednak
ukryty pod niejednoznacznoĞcią, a nawet absurdalnoĞcią historii. ħródem
oparcia i zrozumienia celowoĞci Īycia jest chrzeĞcijaĔska perspektywa zbawienia. Wiara w osiągniĊcie Īycia wiecznego dodaje odwagi i siy do zmagania siĊ z trudem, niepewnoĞcią wspóczesnej cywilizacji11.
MyĞl obydwu francuskich filozofów (zwaszcza Marcela) znacząco ksztatowaa personalistyczną filozofiĊ nadziei Józefa Tischnera12. Związana jest
ona ĞciĞle z aksjologicznym wymiarem Īycia czowieka. Akt nadziei, bĊdąc
odpowiedzią na doĞwiadczenie egzystencjalnej rozpaczy, pozwala na odkrycie
wasnej wartoĞci, posiadania niezbywalnej osobowej godnoĞci13. TischnerowJ. K r a s i Ĕ s k i, Analiza i znaczenie nadziei, w: Nadzieja w postawie ludzkiej, red.
W. Somka, Lublin: TN KUL 1992, s. 16.
6
Por. J. J a g i e   o, Problematyka nadziei we wspóczesnej filozofii czowieka, „Kieleckie
Studia Teologiczne” 2004, nr 3, s. 52.
7
G. M a r c e l, Homo viator. WstĊp do metafizyki nadziei, przek. P. Lubicz, Warszawa:
Instytut Wydawniczy PAX 1984, s. 65.
8
CaoĞü rozwaĪaĔ Marcela (Homo viator, s. 70) na temat nadziei w syntetyczny sposób zawiera siĊ sformuowanej przez niego definicji nadziei, która jest „[…] gotowoĞcią duszy zaangaĪowanej
dostatecznie gĊboko w doĞwiadczenie komunii, by moga dokonaü aktu transcendentnego, odmiennego od aktu woli i poznania, którym to aktem stwierdza ona Īywą wiecznoĞü; przy tym doĞwiadczenie to stanowi jednoczeĞnie rĊkojmiĊ i przesanki owej wiecznoĞci”.
9
J a g i e   o, Problematyka nadziei, s. 54.
10
Zob. P. R i c o e u r, Podug nadziei. Odczyty, szkice, studia, oprac. S. Cichowicz, Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX 1991, s. 192.
11
TamĪe, s. 196.
12
Zob. I. S t r a p k o, Apologia nadziei w filozofii i pedagogice Józefa Tischnera, Kraków:
Zakad Wydawniczy „Nomos” 2004, s. 54; J a g i e   o, Problematyka nadziei, s. 61.
13
T i s c h n e r, ĝwiat ludzkiej nadziei, s. 276.
5
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ska nadzieja ma równieĪ aspekt teologiczny – jest  a s k ą14, którą w postawie
wolnoĞci moĪe przyjąü czowiek. Odbywa siĊ to w dialogicznej relacji p o w i e r n i c t w a miĊdzy Bogiem a czowiekiem, opartą na wzajemnoĞci w perspektywie dobra15 (stąd równieĪ agatologiczny charakter nadziei). Otwiera siĊ
tutaj równieĪ przestrzeĔ dla chrzeĞcijaĔskiej pedagogiki nadziei – znamiennego rysu twórczoĞci Tischnera – ujmowanej jako p r a c a o k o  o l u d z k i e j
n a d z i e i16 (zarówno w wymiarze boskiej pedagogii17, jak i miĊdzyludzkich
relacji wychowawczych).
Zarysowane w ten sposób ujĊcia nadziei z pewnoĞcią naleĪaoby uzupeniü
o aspekty myĞli Josefa Piepera (interpretowana w duchu neotomistycznym
nadzieja jako cnota), Viktora Frankla (nadzieja związana z pojĊciem sensu
Īycia), Jana Pawa II czy teĪ Benedykta XVI (chrzeĞcijaĔski, eschatologiczny
wymiar nadziei zakorzenionej w egzystencji czowieka) i wielu innych myĞlicieli doby wspóczesnej. KaĪdy z nich dokada pewien element do bogatej
rzeczywistoĞci, jaką stanowi fenomen nadziei, zakorzeniony juĪ na poziomie
struktury bytowej czowieka, która jest zakorzeniona w czowieku juĪ na poziomie struktury bytowej.

CZOWIEK JAKO ENS SPRERANS
– „BYT NADZIEJNY”

Cechą ludzkiej egzystencji jest nieustanne wybieganie ku przyszoĞci18, tej
najbliĪszej, dotyczącej kolejnego dnia, nieco odleglejszej związanej z planami
Īyciowymi czy teĪ tej, o którą pojawiają siĊ pytania u kresu Īycia. DoĞwiadczeniom tym towarzyszy nadzieja, oczekiwanie na okreĞlone dobro, które
moĪe staü siĊ naszym udziaem. Jest ona czynnikiem pozwalającym odnaleĨü
sens i motywacjĊ do dalszego dziaania nawet w skrajnych sytuacjach egzystencjalnych. Immanencja i powszechnoĞü nadziei w Īyciu czowieka (w opozycji do zjawisk rozpaczy uznawanych za swoistego rodzaju „patologiĊ Īycia”) sprawia, iĪ staje siĊ ona „[…] jednym z najprostszych Ĩródowych ge14

S t r a p k o, Apologia nadziei, s. 154.
TamĪe, s. 155.
16
T i s c h n e r, ĝwiat ludzkiej nadziei, s. 84.
17
J a g i e   o, Problematyka nadziei, s. 65.
18
Por. W. C h u d y, Odchodzenie z nadzieją. U podstaw pedagogiki umierania, w: Dar
i tajemnica Ğmierci. TydzieĔ Eklezjologiczny 2006. W trosce o KoĞció, t. VII, Lublin: Polihymnia 2007, s. 137.
15

FENOMEN NADZIEI W WOJCIECHA CHUDEGO FILOZOFII WYCHOWANIA

55

stów istoty Īywej”19, czowiek zaĞ okreĞlany jest jako ens sperans – byt posiadający nadziejĊ20.
U podstaw tego stwierdzenia leĪą równieĪ prawdy dotyczące osobowego
wymiaru Īycia czowieka, sformuowane na gruncie filozofii personalistycznej. Chudy, akcentując rolĊ nadziei jako jednej z czoowych wartoĞci w personalistycznej antropologii, widzia w niej przeciwwagĊ dla egzystencjalistycznych „filozofii rozpaczy”21 XX wieku. Spróbujmy zatem przeĞledziü wymiary
nadziei, która „[…] modeluje czowieka w samym jego bycie i jest tym, co
tworzy strukturĊ osoby”22.
Do podstawowych cech czowieka, stojących u Ĩróde nadziei, naleĪy p o t e n c j a l n o Ğ ü. Zasadza siĊ ona na zoĪeniu struktur moĪnoĞci (istnienia)23
i aktu (istoty) (ac. potentia – actus), obecnym w kaĪdym (równieĪ osobowym) bycie. Wszystkie przynaleĪne czowiekowi waĞciwoĞci (ontyczne, aksjologiczne, fizyczne, duchowe) dane są jedynie w stopniu zaczątkowym.
W ciągu Īycia kaĪdy z nas powoany jest do ich realizacji – dąĪenia do peni
osobowego rozwoju. Otwiera siĊ tutaj miejsce dla nadziei, która w dzieciĔstwie czowieka zakreĞla swoje najszersze horyzonty (jak pisze Zygmunt Baumann: „DzieciĔstwo […] to nieskoĔczonoĞü moĪliwoĞci”24), by u kresu Īycia
przemieniü siĊ w nadziejĊ ostatecznego spenienia25. Spenianie owych nadziei
odbywa siĊ w dziaaniu, poprzez dokonywane czyny, mającym równieĪ wymiar
moralny i aksjologiczny, o czym bĊdzie mowa w dalszej czĊĞci artykuu.
19

J. P i e p e r, O mioĞci, nadziei i wierze, tum. I. Gano, K. Michalski, PoznaĔ: W drodze
2000, s. 157.
20
Por. S. M o y s a, Nadzieja zawieĞü nie moĪe, Warszawa: Wydzia Teologiczny Towarzystwa Jezusowego 1981, s. 3.
21
Wymieniü tutaj moĪna m.in. poglądy J. P. Sartre’a, A. Camusa Zob. W. C h u d y, Drogi
nadziei, „Verbum Vitae” 2006, nr 9, s. 151, 155; t e n Ī e, Czowiek nie moĪe decydowaü. Sprawa Terri Schiavo, „Rzeczpospolita” 2005, nr 75; J. F i l i p k o w s k i, Koncepcja nadziei
w filozofii Ğw. Tomasza z Akwinu, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu WarmiĔsko-Mazurskiego 2004, s. 25-29.
22
M o y s a , Nadzieja zawieĞü nie moĪe, s. 16.
23
MiĊdzy zoĪeniami bytowymi „moĪnoĞü–akt” oraz „istotaistnienie” zachodzi relacja
odpowiadania nie zaĞ toĪsamoĞci. Por. M. A. K r ą p i e c, Akt i moĪnoĞü, w: Powszechna Encyklopedia Filozofii, red. A. Maryniarczyk, M. J. Gondek, T. Zamojska, M. Nawracaa-Urban,
Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu 2000, s. 145.
24
BĊdącej „tworzywem” dla ksztacenia umiejĊtnoĞci dokonywania wyborów, jaką jest wychowanie – zob. Z. B a u m a n n, DzieciĔstwo godnoĞci ludzkiej, „Midrasz” 2002, nr 68, s. 11.
25
Por. J. N a g ó r n y, Nadzieja chrzeĞcijaĔska wobec wyzwaĔ wspóczesnoĞci, w: Nadzieja
chrzeĞcijaĔska a nadzieje ludzkie, red. J. Nagórny, M. Pokrywka, Lublin: Wyd. KUL 2003, s. 76.
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Z potencjalnoĞcią bytu osobowego związany jest równieĪ fakt p r z y g o d n o Ğ c i (ac. contingentia). Metafizycznie osadzony w relacji (róĪnicy) miĊdzy
wspomnianymi strukturami istoty i istnienia, decyduje o egzystencjalnej kruchoĞci, niedoskonaoĞci i skoĔczonoĞci czowieka26. Naocznie cecha przygodnoĞci ujawnia siĊ w faktach choroby, cierpienia, róĪnorodnych brakach natury
fizycznej i duchowej, a takĪe nieuchronnoĞci Ğmierci. DoĞwiadczenia te stają
siĊ szczególnym momentem dla „uruchomienia” postawy nadziei bĊdącej swoistego rodzaju „odpowiedzią bytu [czowieka – przyp. aut.] na sytuacjĊ próby”27.
OdpowiedĨ ta moĪliwa jest dziĊki zdolnoĞci do transcendencji zakorzenionej w duchowym wymiarze struktury czowieka. DziĊki niemu osoba jest
w stanie przekraczaü wyĪej wspomniane ograniczenia w kierunku wartoĞci
niezmiennych, absolutnych. RdzeĔ nadziei tkwi w duchowej warstwie czowieka, czyniąc z niej tym samym rzeczywistoĞü transcendentną w stosunku do
aktualnego, doczesnego wymiaru Īycia. Chudy mówi tutaj o swoistego rodzaju zmianie poziomu ontologicznego nadziei28, jaka dokonuje siĊ na granicy
teraĨniejszoĞci i przyszoĞci. Czasowy wymiar egzystencji czowieka zyskuje
swój sens w dziaaniu ukierunkowanym „poza-czas”, w stronĊ wiecznoĞci29.
W punkcie tym ączą siĊ nadzieje doczesne z nadzieją ostateczną, mającą wymiar eschatologiczny30, ujmowaną z punktu widzenia myĞli chrzeĞcijaĔskiej.
Nadzieja absolutna jest wspomnianym juĪ wczeĞniej darem nadprzyrodzonym,
aską31, na którą czowiek w swojej wolnoĞci moĪe odpowiedzieü.
Kryterium zgodnoĞci, wspólnym mianownikiem pomiĊdzy nadziejami ludzkimi a nadzieją nadprzyrodzoną jest g o d n o Ğ ü czowieka32. Otwiera siĊ tutaj
sfera aksjologii oraz moralnoĞci w strukturze bytowej i egzystencji czowieka.
GodnoĞü dotycząca caej jednoĞci duchowo-cielesnej, jaką jest osoba33, uzasadniana filozoficznie, oparta jest przede wszystkim na rozumnej zdolnoĞci
Zob. W. C h u d y, Sens Īycia a sens trudu. U podstaw rozwaĪaĔ nad problemem sensu
Īycia osób niepenosprawnych, w: Osoby niepenosprawne w Īyciu spoeczeĔstwa i KoĞcioa,
red. A. Bartoszek, D. Sitko, t. I, Katowice–Ruda ĝląska 2003, s. 41.
27
M a r c e l, Homo viator, s. 30.
28
Odchodzenie z nadzieją, s. 138.
29
T e n Ī e, Przed koĔcem tysiąclecia, „Ethos” 1999, nr 4(48), s. 265.
30
Por. J a n P a w e  I I, Nadzieja jako oczekiwanie i przygotowanie Królestwa BoĪego.
Audiencja generalna 2 grudnia 1998, „L’Osservatore Romano” 1999, nr 3, s. 31-32.
31
P i e p e r, O mioĞci, nadziei i wierze, s. 157.
32
N a g ó r n y, Nadzieja chrzeĞcijaĔska, s. 64.
33
Por. J. G a l a r o w i c z, Czowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola
Wojtyy, Kraków: PAT 1994, s. 52.
26
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czowieka do opowiadania siĊ w wolny sposób za prawdą – „[…] czowiek
jest sobą poprzez prawdĊ. Stosunek do prawdy stanowi o czowieczeĔstwie,
konstytuuje godnoĞü osoby”34. Od strony zaĞ teologicznej ma swe Ĩródo
w faktach stworzenia czowieka na obraz i podobieĔstwo BoĪe, a takĪe odkupienia ludzkoĞci przez Chrystusa. Są one równieĪ swoistego rodzaju wyrazem
ufnoĞci i nadziei pokadanych w czowieku35. Tak podbudowana godnoĞü jest
niezmienną wartoĞcią, przynaleĪną kaĪdej osobie, niezaleĪnie od zdolnoĞci
intelektualnych, sprawnoĞci fizycznych, kontekstu spoecznego i kulturowego,
w którym Īyje. Jest podstawą o p t y m i z m u m e t a f i z y c z n e g o36, jasno
ukazującego ontyczne korzenie nadziei tkwiące w strukturze czowieka. Akty
nadziei odsaniają, a zarazem pozwalają zachowaü godnoĞü tkwiącą w kaĪdym
czowieku, zwaszcza w sytuacjach egzystencjalnej próby. Ujawnia siĊ w nich
„Ja aksjologiczne”37 czowieka, bĊdące zarazem moralnym kryterium i weryfikatorem jego postĊpowania.
Kluczową rolĊ odgrywa tutaj wartoĞü p r a w d y, która odczytana w sposób
obiektywny staje siĊ punktem wyjĞcia dla nadziei38 – jak pisze Chudy: „Czowiek dąĪący do prawdy obiektywnej i obcujący z nią, […] odnajduje na swej
drodze okruchy nadziei”39. W obliczu wielorakich zakamaĔ, zagroĪeĔ obecnych w Īyciu jednostkowym i spoecznym40 – swoistych „patologii nadziei”41,
prawda ma moc wyzwalającą, pozwala na zmierzenie siĊ z otaczającą rzeczywistoĞcią, bĊdącą czĊsto Ĩródem wielu obaw i lĊku. ĝwiadome staniĊcie wo-

34

K. W o j t y  a, Znak sprzeciwu, Paris 1980, s. 115– cyt. za: W. C h u d y, GodnoĞü czowieka jako wartoĞü ontyczno-wychowawcza, w: Ja – czowiek. Wzrastanie w godnoĞci, mioĞci
i miosierdziu, red. M. Kalinowski, Lublin: Wyd. KUL 2004, s. 78.
35
T i s c h n e r, ĝwiat ludzkiej nadziei, s. 283.
36
W. C h u d y, GodnoĞü czowieka jako wartoĞü ontyczno-wychowawcza, w: Ja – czowiek.
Wzrastanie w godnoĞci, mioĞci i miosierdziu, red. M. Kalinowski, Lublin: Wyd. KUL 2004, s. 80.
37
T i s c h n e r, ĝwiat ludzkiej nadziei, s. 276.
38
UwyraĨnia siĊ tutaj w szczególny sposób związek myĞli Wojciecha Chudego i Karola Wojtyy/Jana Pawa II – por. K. W o j t y  a, Osoba i czyn, w: t e n Ī e, Osoba i czyn oraz inne studia
antropologiczne, red. T. StyczeĔ, W. Chudy, J. W. Gakowski, A. RodziĔski, A. Szostek, Lublin:
TN KUL 2000, s. 180-187.
39
Drogi nadziei, s. 159.
40
NaleĪą do nich m.in. oĞwieceniowa idea samowystarczalnoĞci czowieka, relatywizacja
wartoĞci, subiektywizacja prawdy (jako konsekwencja kantowskiej idei autonomii jednostki),
negacja wartoĞci religijnych (rezultat egzystencjalistycznego „sądu nad Bogiem”). Zob. C h u d y, Drogi nadziei, s. 153, 155, 158.
41
Termin zaczerpniĊty od Ricoeura (Podug nadziei).
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bec prawdy o Ğwiecie, sobie samym42 umoĪliwia odkrycie perspektywy dobra43 umoĪliwia podjĊcie na nowo trudu codziennoĞci, staje siĊ równieĪ podstawowym czynnikiem rozwoju osobowego44.
Dokonuje siĊ on w czynach m i  o Ğ c i, otwarciu na drugiego czowieka
(afirmacji jego osobowej godnoĞci) i Boga (w ujĊciu chrzeĞcijaĔskim). Ujawnia siĊ tutaj komunijny wymiar nadziei. WaĞciwie rozumiana, ze swej natury
ma ona charakter „spoeczny”, jest zawierzeniem, ufnoĞcią pokadaną w kimĞ
(relacją typu „ja–ty”)45, nie zaĞ w sobie czy bytach materialnych. Jest swoistego rodzaju wyjĞciem z wasnej subiektywnoĞci, a takĪe uznaniem prymatu
wartoĞci typu „byü” nad „mieü”46. Czyny mioĞci nadają nadziei charakter
dynamiczny, nie jest ona tylko kontemplacją nad odkrytymi w Ğwiecie i czowieku wymiarami dobra, ale aktywnym dziaaniem47 – Ğwiadectwem o odnalezionej i przyjĊtej prawdzie48.
MioĞü i prawda stanowią wedug Chudego „Ĩróda niegasnącej nadziei”49,
gĊboko osadzone teologiczne. Obydwie wartoĞci są „poznawczymi obrazami”
NajwyĪszej Prawdy i MioĞci wyraĪających siĊ w odkupieniu (okreĞlanym
przez Chudego „najgĊbszą dialektyką mioĞci”50) i staej, miującej obecnoĞci
Boga w Īyciu czowieka51. Fakty te nadają sens ludzkim doĞwiadczeniom trudu i cierpienia, otwierając zarazem perspektywĊ nadziei Īycia wiecznego.
Egzystencja czowieka jest ciągym przekraczaniem przestrzeni doczesnych
moĪnoĞci w kierunku Ğwiata metafizyki i religii, jest d r o g ą u f n o Ğ c i52 na
związanie nadziei ludzkich z nadzieją ostateczną w spotkaniu z Bogiem.

42

Por. J a n P a w e  I I, Przekroczyü próg nadziei, Lublin: RW KUL 1994, s. 160.
C h u d y, Drogi nadziei, s. 158.
44
Por. W. C h u d y, Byü a stawaü siĊ osobą, „Zeszyty KarmelitaĔskie” 2004, nr 4(29), s. 35.
45
M o y s a, Nadzieja zawieĞü nie moĪe, s. 15.
46
Por. M a r c e l, Homo viator, s. 63.
47
Por. Debata o nadziei – w „Jaskini filozofów” rozmawiają prof. Krzysztof Michalski, prof.
Barbara Skarga, prof. Wadysaw StróĪowski, prof. Charles Taylor. Wprowadzenie: Krzysztof
Michalski, „Tygodnik Powszechny” 2002, nr 21, s. 10-11.
48
C h u d y, Drogi nadziei, s. 159.
49
TamĪe, s. 164.
50
TamĪe, s. 157.
51
Debata o nadziei, s. 4.
52
T e n Ī e, Odchodzenie z nadzieją, s. 138-139.
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WYCHOWANIE
JAKO „PRACA NAD LUDZKĄ NADZIEJĄ”53

Zarysowana wyĪej koncepcja czowieka – osoby, w którego strukturĊ koniecznoĞciowo wpisany jest fenomen nadziei54, odnoszący jego egzystencjĊ do
wymiaru transcendencji i wartoĞci absolutnych, napotyka dziĞ wiele przeszkód
w realizacji. Ludzka nadzieja poddawana jest wielu próbom, tym dotkliwszym
Īe dotyczą one wartoĞci znajdujących siĊ u jej podstaw. Kwestionowanie ich
obiektywnej hierarchii, nastawienie na zmianĊ, chwilowoĞü i intensywnoĞü
przeĪyü, bĊdące cechami „pynnej nowoczesnoĞci”55 czynią zbytecznymi „nadzieje dugofalowe” o charakterze absolutnym. Wymiar czasu potrzebny do
spenienia siĊ nadziei ograniczony zosta do teraĨniejszoĞci i niemalĪe natychmiastowoĞci56.
Tymczasem prawda o ludzkiej egzystencji jest inna – nie wszystkie dobra
zostają czowiekowi udzielone (czasem są wrĊcz przeciwnie – doĞwiadcza ich
straty), do realizacji innych potrzeba mozolnego trudu dokonującego siĊ w toku caego Īycia. Jest w nie równieĪ wpisana pokusa rozpaczy (związana chociaĪby z doĞwiadczeniem za, cierpienia, choroby), wobec której wspóczesne
„trendy myĞlenia” pozostają bezradne. Jawi siĊ zatem potrzeba pedagogiki,
która ukaĪe waĞciwe horyzonty nadziei i wartoĞci, jakie wnoszą ze sobą
w zmienną i niepewną rzeczywistoĞü wspóczesnego czowieka.
Sam fakt wychowania (u którego Ĩróde leĪy potencjalnoĞü czowieka) ze
swej istoty zwiera siĊ w przestrzeni nadziei – sytuuje siĊ „[…] pomiĊdzy
«jest» a «powinno», nie miaoby [ono – przyp. aut.] sensu, gdyby wizja tego,
co powinno byü, nie wystawaa poza to, co jest”57. Choü związany z ryzykiem
„stania w miejscu”, jego rezultaty są jedynie prawdopodobne, nie zaĞ pewne58,
podejmowany jest jednak z nadzieją doprowadzenia czowieka do peni osobowego rozwoju.
53

Por. J. T i s c h n e r, MyĞli wyszukane. O sobie, „Tygodnik Powszechny” 2000, nr 28, s. 24.
W. D  u b a c z, Filozoficzne podstawy nadziei, w: Czytając „Przekroczyü próg nadziei”,
red. T. StyczeĔ, Z. Zdybicka, Lublin: RW KUL 1985, s. 257.
55
Z. B a u m a n n, WiecznoĞü w opaach, czyli o wyzwaniach pedagogicznych pynnej nowoczesnoĞci, „Kwartalnik MyĞli Spoeczno-Pedagogicznej” 2001 (numer specjalny TeraĨniejszoĞü – Czowiek – Edukacja), s. 11.
56
TamĪe, s. 16, 17, 22.
57
TamĪe, s. 29.
58
J. T i s c h n e r, MyĞli wyszukane. Czowiek i jego nadzieja, „Tygodnik Powszechny”
2000, nr 28, s. 19.
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Cel ten wymaga od obydwu stron relacji wychowawczej wysiku, ciągego
zmagania siĊ z ograniczeniami wasnej egzystencji. Pedagogika nadziei jest
bowiem p e d a g o g i k ą t r u d u Īycia ludzkiego. Dotarcie do gĊbi bogactwa
tkwiącego w czowieku wymaga systematycznej pracy nad wasnym samostanowieniem59. Wymaga refleksji i krytycznej oceny swych czynów w aspekcie
dobra i za moralnego, a takĪe ksztatowania siy woli w odpowiadaniu na
rozpoznane wartoĞci. Znaczącą rolĊ odgrywa tutaj równieĪ formacja postaw
pokory, cierpliwoĞci, odwagi i mĊstwa60 pozwalających z jednej strony na
uznanie wasnej kondycji egzystencjalnej, z drugiej zaĞ na „pozytywną nieakceptacjĊ”61, motywującą do staego wysiku przekraczania siebie w kierunku
najwyĪszych wartoĞci osobowych. Są to zarazem kluczowe wymiary procesu
s a m o w y c h o w a n i a zmierzającego do osiągniĊcia peni osobowej dojrzaoĞci62, stanowiącego istotĊ pedagogiki personalistycznej63.
Jak juĪ zasygnalizowano, jest to równieĪ wychowanie do umiejĊtnego korzystania z daru wolnoĞci64, dokonywania waĞciwych wyborów pomiĊdzy
tym, co stanowi nadzieje pozorne, a wartoĞciami przyczyniającymi siĊ do
spenienia nadziei ostatecznej. Kryterium tak rozumianej wolnoĞci jest prawda
i godnoĞü osobowa drugiego czowieka. Wadzą zaĞ dokonującą oceny i weryfikacji postĊpowania aspekcie tych wartoĞci jest sumienie. Jego wychowanie
jest – wedug Chudego – jednym z podstawowych warunków rozwoju czowieka jako osoby65.
RzeczywistoĞü tak ujmowanego wychowania jest sferą niezwykle subtelną
i nieprzewidywalną – jest swoistego rodzaju s z t u k ą66, w której motywem
twórczoĞci jest nadzieja osiągniĊcia peni osobowego rozwoju przez podmioty
wychowania. Dlatego teĪ istotną rolĊ peni tutaj relacja wychowawcza, oparta
na postawach s p o t k a n i a67 i d i a l o g u. Stwarzają one szansĊ wzajemnego
59

W. C h u d y, Jan Pawe II – nauczyciel kultury. Osoba ludzka znakiem trudu i nadziei,
w: Osobowy wymiar kultury. Materiay XV Ogólnopolskiego Forum Szkó Katolickich, Jasna
Góra 18-20 listopada 2004, red. J. DobrzyĔska, Warszawa: Rada Szkó Katolickich 2004, s. 34.
60
TamĪe, s. 40; t e n Ī e, Odchodzenie z nadzieją, s. 126; P i e p e r, O mioĞci, nadziei i wierze, s. 158; G a d a c z , O umiejĊtnoĞci Īycia, s. 195.
61
M a r c e l, Homo viator, s. 39.
62
W. C h u d y, Realny trud i atwoĞü pozoru, „Zeszyty KarmelitaĔske” 2003, nr 2(23), s. 30.
63
T e n Ī e, Istota pedagogiki personalistycznej, „Ethos” 2006, nr 75, s. 70.
64
TamĪe, s. 63.
65
Por. A. S z u d r a , Pedagogia godnoĞci. Etyka pedagogiczna w ujĊciu Wojciecha Chudego, „Ethos” 2007, nr 79-80, s. 122.
66
W. C h u d y, Elementy etyki pedagogicznej, red. A. Szudra, s. 6 (w przygotowaniu do druku).
67
Por. J . T i s c h n e r, Wobec wartoĞci, PoznaĔ: W drodze 2001, s. 55.
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otwarcia siĊ, odkrycia i ubogacenia wartoĞciami – budzenia w sobie i drugim
czowieku nadziei, zdolnoĞci do miowania68  wzajemnego obdarowywania
swoim czowieczeĔstwem.
Podstawową metodą wychowawczą jest tutaj Ğ w i a d e c t w o. Wasny przykad jest najbardziej czytelnym sposobem unaoczniania i uwraĪliwiania na
godnoĞü drugiego czowieka69. Odpowiedzią zaĞ ze strony wychowanka jest
otwarcie siĊ70 na „pokazanie swojego Īycia”71 przez wychowawcĊ. Przy czym
naleĪy zaznaczyü, Īe relacja ta ma charakter zwrotny – niejednokrotnie wychowanek staje siĊ wychowawcą swojego mistrza, motywując go równieĪ do
wasnego rozwoju i pracy nad sobą72. Jest to zarazem konstytutywny warunek
pracy w obszarze nadziei czowieka – swoistego rodzaju relacji powiernictwa
– warunek w i e r n o Ğ c i73, chroniący przed zdradą wychowania74.
Na jego straĪy stoją równieĪ wartoĞci chrzeĞcijaĔskie, które akcentuje Chudy w swojej filozofii wychowania. Pedagogika oparta na personalistycznej
koncepcji czowieka ma pomagaü w odkrywaniu etycznego wymiaru Īycia
i wartoĞci absolutnych nadających sens ludzkiej egzystencji75.
Szczególną paszczyzną realizacji tych zadaĔ jest wychowanie do nadziei
i przez nadziejĊ, dotyczące osób chorych, niepenosprawnych i umierających,
bĊdące istotną dziedziną myĞli pedagogicznej Chudego. Zasadniczym jej rysem jest, wspomniana juĪ wczeĞniej, prawda o godnoĞci czowieka – wartoĞci
niezmiennej, „ciągle modej”76, opierającej siĊ dysfunkcjom ciaa, dramatom
ludzkich doĞwiadczeĔ czy teĪ upywowi czasu. Nie jest to pedagogia idealistycznego spojrzenia na Ğwiat ludzkiego cierpienia, bĊdącego niejednokrotnie
trudną do zrozumienia tajemnicą77. Jest koncepcją wychowania, która w trudnych doĞwiadczeniach widzi jednak szansĊ dla rozwoju osobowego czowieka
w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.
MoĪliwe jest to dziĊki odniesieniu tych doĞwiadczeĔ do wartoĞci absolutnych, zączeniu ich ze zbawczym cierpieniem Chrystusa: „[…] choroba (i inne
T e n Ī e, ĝwiat ludzkiej nadziei, s. 92.
C h u d y, GodnoĞü czowieka jako wartoĞü ontyczno-wychowawcza, s. 83.
70
T e n Ī e, Ethos pedagoga, „Roczniki Nauk Spoecznych” 31(2003), z. 2, s. 11.
71
TamĪe, s. 10.
72
T e n Ī e, Istota pedagogiki personalistycznej, s. 69; S t r a p k o, Apologia nadziei, s. 201.
73
S t r a p k o, Apologia nadziei, s. 194-195.
74
Której przejawem moĪe byü manipulacja . Zob. C h u d y, Ethos pedagoga, s. 6, 7.
75
T e n Ī e, Istota pedagogiki personalistycznej, s. 73.
76
T e n Ī e, Odchodzenie z nadzieją, s. 124.
77
T e n Ī e, JesieĔ i zima czowieka, „Los” 1999, nr 11, s. 34.
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trudne sytuacje graniczne – przyp. aut.) widziana w takim Ğwietle, chociaĪ po
ludzku i boleĞnie umartwiająca, zawiera w sobie zaląĪek nadziei i niesie nowe
pocieszenie”78. W tym wymiarze cierpienie nabiera nowego sensu, zmieniając
optykĊ aksjologiczną Īycia czowieka. Liczyü siĊ w niej zaczynają wartoĞci
podstawowe, elementarne dla ludzkiej egzystencji – związane z poczuciem
bezpieczeĔstwa, bliskoĞci, Īyczliwych relacji miĊdzyludzkich, a takĪe wartoĞci transcendentne79. Z tak uksztatowaną strukturą egzystencjalną osoby doĞwiadczane cierpieniem, niepenosprawnoĞcią stają siĊ swoistego rodzaju
sprawdzianem ludzkiej godnoĞci w wymiarze spoecznym. Stosunek do nich
jest miarą relacji miĊdzyludzkich80. ObecnoĞü osób w szczególny sposób doĞwiadczających horyzontu przygodnoĞci odsania istotĊ czowieczeĔstwa, pozbawioną czĊsto wymiarów fizycznej sprawnoĞci czy teĪ spoecznego prestiĪu
– ukazuje rdzeĔ „ludzkich nadziei”, otwierając zarazem perspektywĊ nadziei
ostatecznej.
Ta ostatnia odgrywa szczególnie waĪną rolĊ w pedagogii umierania. ĝmierü
bĊdąca nieodącznym elementem Īycia czowieka ujmowana jest jako moment
osiągniĊcia „egzystencjalnej peni bytu”81 w wymiarze doczesnym, jest najwyĪszym actus humanus osoby82. Poprzedzający go zaĞ okres staroĞci moĪe
staü siĊ czasem szczególnego przygotowania – swoistego „sprawdzianu egzystencjalnego”83 oraz podsumowania caoĪyciowego wysiku stawania siĊ osobą84. Jest on równieĪ okresem „wymiany darów” Īycia wstĊpującego i zstĊpującego85 w relacjach miĊdzypokoleniowych, wzajemnego ubogacania siĊ wartoĞciami osobowymi.
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J a n P a w e  I I, Przemówienie w Marituba 8 VI 1980r. Pielgrzymka do Brazylii – cyt.
za: W. C h u d y, WartoĞci i Ğwiat ludzi niepenosprawnych (Przyczynek do aksjologii osób
niesyszących), w: „Nie gos, ale sowo” Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniem suchu, red. K. Krakowiak, A. Dziurda-Multan, Lublin: RW KUL 2006, s. 25.
79
C h u d y, WartoĞci i Ğwiat ludzi niepenosprawnych, s. 27, 31.
80
B e n e d y k t X V I, Encyklika „Spe salvi” o nadziei chrzeĞcijaĔskiej, PoznaĔ: KsiĊgarnia ĝwiĊtego Wojciecha 2007, n 38.
81
M. A. K r ą p i e c, Dziea.Ja – czowiek, Lublin: RW KUL 1991, s. 445.
82
R. S p a e m a n n, Osoby. O róĪnicy miĊdzy czymĞ a kimĞ, tum. J. Marecki, Warszawa:
Oficyna Naukowa 2001, s. 150.
83
C h u d y , JesieĔ i zima czowieka, s. 34.
84
J a n P a w e  I I, W doĞwiadczeniach staroĞci ączcie siĊ z Chrystusem na KrzyĪu (Spotkanie z ludĨmi starymi w Katedrze w Monachium 19 XI 1980), w: Nauczanie papieskie, red.
F. Kniotek, t. III, PoznaĔ–Warszawa 1986, s. 700.
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W. C h u d y, Czas czowieczy, „Ethos” 1999, nr 3(47), s. 6.
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Zadaniem pedagoga jest towarzyszenie osobom znajdującym siĊ w najbliĪszej perspektywie Ğmierci oraz tym, którzy doĞwiadczają Ğmierci drugiego
czowieka. Pena zrozumienia, bliskoĞci obecnoĞü ma na celu pomoc i wsparcie w odkryciu sensu przeĪywanych doĞwiadczeĔ i wzbudzaniu nadziei Īycia
wiecznego, a takĪe nadziei – motywu dla Īycia doczesnego po stracie najbliĪszych osób86.
Dla myĞli Chudego charakterystyczna jest swoistego rodzaju dialektyka zaznaczająca siĊ w przeĪywaniu etapu staroĞci i umierania, odnosząca je do rzeczywistoĞci nadziei – ze swej natury dynamicznej i pobudzającej czowieka do
aktywnoĞci87. GodnoĞü, niezmiennie przysugująca czowiekowi w toku caej
egzystencji, pozwala na akceptacjĊ jej koĔca jako faktu koniecznego. Sama
zaĞ Ğmierü decyduje o swoistej cennoĞci Īycia, motywując zarazem do jak
najpeniejszego jego przeĪywania. Postawa memento mori ączy siĊ ze staroĪytnym carpe diem. Obydwie zaĞ są elementami ars moriendi – sztuki ksztatowania Īycia w perspektywie Ğmierci i nadziei ostatecznej. ączy siĊ tutaj
równieĪ egzystencjalny aspekt umierania zawsze związany z trudem i cierpieniem z wymiarem eschatologicznym Īycia wiecznego – Ĩródem oczekiwanej
radoĞci i peni. Tristitia et spes – smutek i nadzieja, okreĞlają perspektywĊ
Chudego pedagogiki umierania88.
Nadzieja związana jest z doĞwiadczeniami heroizmu i dojrzaoĞci89. Jest
nieodzowna do podejmowania wszelkiego Īyciowego trudu, w którym dojrzewamy do peni czowieczeĔstwa. Stwierdzenie to w sposób szkicowy opisuje miejsce i rolĊ nadziei w Chudego filozofii wychowania. Odnajdziemy
w niej metafizyczne i aksjologiczne korzenie tego istotnego aspektu egzystencji czowieka, a takĪe przykady Īycia „na miarĊ nadziei”, wskazujące na jej
kierunek i przedmiot – dobro w wymiarze doczesnym, a przede wszystkim zaĞ
wiecznym.
Wielokrotnie przywoywanymi przez Chudego w tekstach pedagogicznych
są Īycie i myĞl Jana Pawa II, który w szczególny sposób urzeczywistni powoanie do Īycia w perspektywie nadziei i obdarowywania nią drugiego czowieka.
Od początku pontyfikatu aĪ po ostatnie chwile Īycia dawa Ğwiadectwo chrze-

T e n Ī e, Odchodzenie z nadzieją, s. 130.
M o y s a, Nadzieja zawieĞü nie moĪe, s. 5, 8.
88
Odchodzenie z nadzieją, s. 139-140.
89
Zob. J. T i s c h n e r, ĝwiat ludzkiej nadziei, s. 272.
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ĞcijaĔskiej pedagogii nadziei90, wzywając wspóczesnego czowieka aby „przekroczy jej próg i pozwoli siĊ prowadziü”91, by w niejednokrotnie trudnej, wymagającej drodze dotrzeü do sensu swojego Īycia i czowieczeĔstwa, ostatecznie speniających siĊ w Bogu.
Ta sama myĞl przewodnia towarzyszya Chudemu w rozwaĪaniach nad
czowiekiem i wychowaniem. Dostarczają one realistycznego, a zarazem pozytywnego obrazu ludzkiej egzystencji, w którym oparta na wartoĞciach Prawdy
i MioĞci92 nadzieja jest szansą związania doczesnego trudu Īycia z penią bytowania w wymiarze wiecznym.
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THE PHENOMENON OF HOPE
IN THE PHILOSOPHY OF EDUCATION OF WOJCIECH CHUDY
Summary
The aim of the article is to present the role of the phenomenon of hope in the philosophy of
education of Wojciech Chudy. The contemporary philosophies of hope, of G. Marcel, P. Ricoeur and personalistic thought of J. Tischner and John Paul II, are the background of the
discussion. Ontic and axiological basis of hope might be found in the structure of a man. Hope
is built upon the personal features of: potential, contingency, transcendence, connected with
the temporal dimension of life – constant inclination towards future and absolute values. It is
also rooted in features of dignity, ability to discover and choose the truth, which are realized in
acts of love. They make the upbringing of a man “the work on the human hope” that aims to
attain the plenitude of personal development by the subjects of educational relation. It is realized by the effort of self-education, motivated by the testimony of the educator, emerging in
the attitudes of dialogue and encounter. The hope has its special meaning in the border situations of the human existence (suffering, illness, death). It enables to discover their sense and
directs towards eschatological perspective of the ultimate hope of the eternal life. The phenomenon of hope, expressed in the philosophical-pedagogic thought of Wojciech Chudy,
brings the positive view on life and development of a man, which becomes the motive of undertaking pedagogical actions.
Sowa kluczowe: nadzieja, filozofia nadziei, ens sperans, optymizm metafizyczny, pedagogia
nadziei, pedagogika trudu, nadzieja ostateczna.
Key words: hope, philosophy of hope, ens sperans, metaphysical optimism, pedagogy of hope,
pedagogy of hardship, ultimate hope.
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Īeby mieü nadziejĊ, dziecko moje, trzeba byü bardzo szczĊĞliwym,
a Īeby byü szczĊĞliwymi, trzeba byo dostąpiü wielkiej aski
(Ch. Peguy)

Nie jest dzieem przypadku, Īe zaczynam od cytowania Charles’a Peguy’ego, wszak jest on autorem znakomitego poematu Przedsionek tajemnicy
drugiej cnoty1. Dzieo to odwaĪnie i pewnie porusza siĊ wewnątrz obszaru
duchowej tradycji judaizmu i chrzeĞcijaĔstwa. Stopniowo odsaniając gĊbiĊ
tajemnicy trzech cnót, Wiary, Nadziei i MioĞci, hojnie rozsiewa Īycie i przywraca je, pokazując, jak nadzieja „wybucha w sercu samego Boga, w sercu
Jezusa” i w sercu czowieka.
ObecnoĞü lub brak nadziei wypywa z pojmowania prawdy o sobie i wpywa na ksztat Īycia czowieka w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym.
W szczególny sposób dotyczy to wychowania chrzeĞcijaĔskiego, w którym
nadzieja związana jest nie tylko z teleologią, sferą podstaw teoretycznych,
szczególnie w aspekcie antropologiczno-teologicznym, ale równieĪ z codzienną praktyką pedagogiczną. Fakt ten znajduje swą egzemplifikacjĊ zarówno
w refleksji teoretycznej, jak i dziaalnoĞci pedagogicznej ks. Luigiego Giu-
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ssaniego2. Jego myĞl pedagogiczna nasycona róĪnorodnymi wymiarami nadziei
wpisuje siĊ w nurt wspóczesnych przemyĞleĔ dotyczących tego konstytutywnego aspektu egzystencji i wychowania czowieka. Zanim jednak zaprezentujĊ istotne elementy jego pedagogii nadziei, ukaĪĊ sam sposób jej postrzegania, a nastĊpnie przywoam najbardziej podstawowe elementy charyzmatycznej posugi woskiego katechety i myĞliciela w dziedzinie wychowania.

FENOMEN NADZIEI I PREFEROWANE SPOSOBY WYCHOWANIA
W CHARYZMATYCZNEJ POSUDZE KS. L. GIUSSANIEGO

Ks. L. Giussani, Īyjący w latach 1922-2005, odznacza siĊ bardzo trzeĨwym i realistycznym spojrzeniem na czowieczeĔstwo, fenomen nadziei i wychowanie. JeĞli chodzi o nadziejĊ, to widzia ją w perspektywie antropologiczno-teologicznej. Pozwala ona oswoiü siĊ z codziennoĞcią poprzez odkrywanie
prawdy o sobie, o innych, o Ğwiecie, o chrzeĞcijaĔstwie. Jej prawdziwym Ĩródem jest mioĞü, w której ludzkie Īycie siĊ realizuje. Najogólniej rzecz ujmując dla Giussaniego, który zdaje sobie sprawĊ, Īe wychowanie do nadziei
wchodzi wspóczeĞnie w konfrontacjĊ z obowiązującą kulturą indywidualizmu, samorealizacji i sukcesu, nadzieja jest tym, co definiuje Īycie chrzeĞcijanina, a jej istotą jest to, Īe rodzi siĊ z wiary i jest pragnieniem penym ufnoĞci w stosunku do dobra trudno osiągalnego. To, Īe pragnienie jest tym pierwszym sposobem wyraĪania siĊ czowieka, pochodzi z faktu, Īe czowiek jest
stworzeniem, zaleĪy od kogoĞ innego. JeĞli zaĞ ze swej natury zaleĪy, to dlatego teĪ „dąĪy i wzdycha ku czemuĞ innemu”. Dzieje siĊ tak dlatego, Īe z samej natury podstawowym wymiarem jego bycia jest pragnienie. Giussani
stwierdza: „czowiek nie poruszy nawet palcem, jeĞli nie ma w nim pragnienia”. Z punktu widzenia ĞwiadomoĞci siebie dla woskiego uczonego – czowiek jest g  o d e m i p r a g n i e n i e m. Dzieje siĊ tak, poniewaĪ „jest on
uczyniony dla czegoĞ innego i przez to zawsze jest tym g  o d e m i p r a g n i e n i e m”. W omawianej koncepcji pragnienie jest pierwszym poruszeniem
i sposobem wyraĪenia siebie. Jednak, „aby móc pragnąü zgodnie z logika Arystotelesa, najpierw trzeba poznaü i dostrzec cel. Nic bowiem, co nie jest poznane, nie moĪe byü upragnione”. A zatem pragnienie „wchodzi w relacjĊ
2

Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowoĞci i historii, tum. A. Surdej, Kielce:
„JednoĞü” 2002.
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z czymĞ, czego jeszcze nie ma, stąd miejsce na o c z e k i w a n i e i s m u t e k”,
który u Giussaniego manifestuje siĊ w formie „dobra nieobecnego”. TreĞü
smutku wyraĪa powiedzenie, Īe Īycie jest smutne, lepiej jednak, Īe jest smutne,
dlatego, Īe gdyby nie byo smutne byoby rozpaczą, czyli „czymĞ, co jest
przeciwne nadziei”. Co zatem jest potrzebne smutkowi, aby by smutkiem wedug Boga, a nie smutkiem wedug diaba? „Potrzeba, aby pragnienie czegoĞ,
czego nie ma, spotkao coĞ, co jest”. Przy czym „pragnienie moĪe byü pragnieniem penym ufnoĞci tylko wtedy, gdy moĪe wesprzeü siĊ na czymĞ
obecnym, i to wspomaga w dotarciu do czegoĞ, co jest przedmiotem dobra.
Bez oparcia siĊ na czyĞ obecnym, bez spotkania czegoĞ, co umoĪliwia czowiekowi dotarcie do przedmiotu, którego on pragnie, pragnienie nie moĪe byü
pozytywne”. To, co – zdaniem Giussaniego – daje nadziejĊ ludzkiemu pragnieniu, jest czymĞ obecnym; z pomocą czego czowiek jest pewien, Īe dotrze
do celu, czyli „do spenienia siebie, do szczĊĞcia”. To zaĞ „nie jest moĪliwe
bez Boga, który sta siĊ czowiekiem, aby czowiek móg osiągnąü szczĊĞcie”.
Dla Giussaniego to Chrystus jest obecnoĞcią i przeznaczeniem. Stąd wierzyü
w Niego nie jest niczym innym jak „pragnieniem penym zaufania”. To On
daje pewnoĞü naszej nadziei, stąd jest „naszą rĊkojmią, naszym domem, miejscem schronienia i początkiem szczĊĞcia”. Nadzieja jest zatem „pragnieniem
jakiegoĞ dobra, lecz to jakieĞ dobro jest dobrem przez to, Īe pozwala nam
uczestniczyü w tym jedynym dobru, jakim jest szczĊĞcie”.
Do szczegóowych analiz sytuacji warunkujących chrzeĞcijaĔską postawĊ
nadziei wypadnie jeszcze powróciü w dalszych czĊĞciach niniejszego opracowania, tymczasem mając na uwadze charyzmat pedagogiczny woskiego myĞliciela, warto zauwaĪyü, Īe dziĊki podkreĞleniu wartoĞci osoby jako istoty
rozumnej i wolnej postawa Giussaniego charakteryzowaa siĊ cakowitym
zawierzeniem Bogu i wielką mioĞcią do czowieka. W ciągu swego 83-letniego Īycia, wychowując do wiary w Boga i twórczej obecnoĞci w Ğwiecie
tysiące ludzi na caym Ğwiecie, o pedagogice mówi jako o „sztuce uczenia
rzeczy trudnych ludzi jeszcze niedojrzaych”. Wychowanie rozumia jako
„pomoc udzielaną duchowi ludzkiemu we wchodzeniu w kontakt z caą rzeczywistoĞcią oraz w zrozumieniu czynników stanowiących tĊ rzeczywistoĞü”.
Definiowa je teĪ jako „odpowiednie komunikowanie przeszoĞci, przeĪywanej w teraĨniejszoĞci i poddawanej pewnej krytyce” lub „jako przekazywanie
samego siebie, stając siĊ dla wychowanka inspirującym i mobilizującym do
wasnego zaangaĪowania w rzeczywistoĞü”. Rozumiejąc wychowanie jako
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wprowadzanie w caoĞü rzeczywistoĞci, racji istnienia osoby upatrywa w jej
sercu, w które natura wyposaĪa kaĪde ludzkie dziecko.
Jego zdaniem tak rozumiane wychowanie zaczyna siĊ od „ja” istniejącego
w okreĞlonym miejscu i czasie. Jego bazą wyjĞciową jest to, kim jest czowiek
i jakie są jego predyspozycje i przypadoĞci. Do istoty tak rozumianego wychowania naleĪy otwartoĞü na rzeczywistoĞü, czyli to, co realnie istniejące,
piĊkne, dobre i prawdziwe. W swoich pismach i pracy wychowawczej niejednokrotnie odwoywa siĊ teĪ do pojĊcia „doĞwiadczenie”, które nie oznacza
wyącznie aktu „doznawania” lub „próbowania” czegoĞ, ale podlega pewnej
ocenie. Dociekanie prawdy oparte na doĞwiadczeniu nie polega na ustalaniu
„mechanicznych” związków miĊdzy faktami, ale na „odkryciu sensu” poszczególnych elementów obserwowanych przedmiotów. DoĞwiadczenie jest zatem
odkryciem celu istnienia danego przedmiotu i jego wartoĞci dla czowieka,
a rezultaty przeprowadzonego doĞwiadczenia myszą podlegaü pewnej ocenie,
gdyĪ bez umiejĊtnoĞci oceniania czowiek nie moĪe przeĪyü Īadnego doĞwiadczenia3. Ocena ta domaga siĊ pewnego kryterium. Zdaniem Giussaniego jest
ono czowiekowi dane i jednoczeĞnie wewnĊtrznie związane ze strukturą
osoby ludzkiej, która w swej naturze jest otwarta na relacjĊ z nieskoĔczonoĞcią4. Ostatecznym znaczeniem ludzkiego doĞwiadczenia jest Bóg, natomiast religijnoĞü stanowi jeden z wymiarów tego doĞwiadczenia5. Szczegóowe analizy dotyczące tej kwestii znaleĨü moĪna w artykule ks. L. Wagii
pt. Znaczenie doĞwiadczenia w wychowaniu religijnym w ujĊciu Luigiego Giussaniego6, dlatego teĪ Ğwiadomie nie rozwijam tego wątku.
Mając zaĞ na wzglĊdzie ogólną charakterystykĊ myĞli i dziaalnoĞci pedagogicznej woskiego myĞliciela, warto zauwaĪyü, Īe dla Giussaniego nie byo
najistotniejsze to, „czego modzi potrafią dokonaü, ale to, kim są”, jakie są ich
predyspozycje i kim potrafią byü. Stąd swą bezkompromisową postawą Īycia
i nauczaniem uformowa tysiące modych i dorosych na caym Ğwiecie. Niewątpliwą pomocą w tym „uczeniu rzeczy trudnych ludzi jeszcze niedojrzaych” bya jego bogata twórczoĞü literacka, wyjątkowy charyzmat pedagogiczny i zaoĪony przez niego w roku 1954 ruch koĞcielny Comunione e Libe-
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razione. Pomocą byy teĪ niezliczone wprost dziea, które z tego charyzmatu
siĊ zrodziy. Wystarczy wspomnieü o miĊdzynarodowym miesiĊczniku ruchu
Comunione e Liberazione „Tracce” („ĝlady”), mającym kilka edycji jĊzykowych, w tym takĪe polską. Comunione e Liberazione zrzesza ponad 6 tys.
dzie Compagnia delle opere. W roku 1994 Giussani zainicjowa seriĊ wydawniczą zawierającą najznakomitsze dziea z zakresu poezji, prozy oraz eseistyki, w których róĪni autorzy przedstawiają sposób, w jaki duch chrzeĞcijaĔski mierzy siĊ z problemami egzystencji i kultury. WĞród autorów tej serii
znaleĨli siĊ m.in. G. Leopardi, T. S. Elot, E. Mounier, J. H. Newman, V. Messori czy klasycy, jak M. de Cervantes, F. M. Dostojewski, W. Shakespeare,
Dante Alighieri, Ch. Péguy7.
WyjątkowoĞü ks. Giussaniego manifestowaa siĊ poprzez to, kim by, i sposób, w jaki wykada, pisa, naucza i dziaa. BĊdąc czowiekiem prawdziwie
pokornym i nie pozwalając nazywaü siĊ mistrzem, rodzi mistrzów i by
„wszystkim dla wszystkich, aby ocaliü przynajmniej niektórych”. Kocha Pana
Boga, czowieka i KoĞció. Aktualnie do ruchu Komunia i Wyzwolenie przynaleĪą dziesiątki tysiĊcy ludzi na caym Ğwiecie.
Ks. Giussani katechetą by przez 10 lat, a duszpasterzem, myĞlicielem
i niekwestionowanym autorytetem w sprawach wiary, moralnoĞci i wychowania przez cae Īycie. Od roku 1964 peni funkcjĊ profesora Uniwersytetu
Katolickiego w Mediolanie. Przez wiele lat prowadzi ogólnouniwersyteckie
wykady, które publikowano w formie ksiąĪek, wydawanych w wielotysiĊcznych nakadach. Na dorobek literacki Giussaniego skada siĊ wiele bardzo
interesujących ksiąĪek i artykuów poĞwiĊconych m.in. teologii fundamentalnej, ontologii, podstawom antropologicznym, moralnoĞci i wychowaniu, a takĪe znaczeniu literatury i muzyki w Īyciu religijnym. Wypowiada siĊ równieĪ
na tematy spoeczne8. Dla samego autora waĪna jest seria trzech ksiąĪek, na
którą skadają siĊ: Il senso religioso9; All’origine della pretesa cristiana10

7

Zob. www.clonline.ogr:link: Libri&Musica/Ilibri dello spirito cristiano-Elenco completo
ZaangaĪowanie chrzeĞcijanina w Ğwiecie. Konferencje Luigi Giussaniego zredagowane
przez zespó z Comunione e Liberazione, w: H. U r s v o n B a l t h a z a r, L. G i u s s a n i,
Miejsce chrzeĞcijanina w Ğwiecie, Kraków: Wydawnictwo M 2003, s. 115-184; t e n Ī e, Zmys
Boga a czowiek wspóczesny. „Kwestia ludzka” i nowoĞü chrzeĞcijaĔstwa, tum. K. Borowczyk, „ĝlady” 1997, nr 5-6(38-39), s. 12-13.
9
Volume primo del PerCorso, Milano: Jaca Book 1986.
10
Volume secondo del PerCorso, Milano: Jaca Book 1988.
8
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i Perchè la Ciesa? La pretesa rimane 11. Trylogia ta jest podstawą cyklu
wychowawczo-katechetycznego, który stanowi bazĊ do pracy podczas cotygodniowych spotkaĔ „Szkoy wspólnoty” czonków ruchu CL12. Niektóre z jego
ksiąĪek zostay przeoĪone na wiele jĊzyków, w tym takĪe na jĊzyk polski.
Jedna z nich, zatytuowana Zmys religijny, bya przedmiotem miĊdzynarodowej
sesji w KUL zorganizowanej przez piszącą te sowa. Materiay z tej sesji
zostay opublikowane przez „JednoĞü” w roku 2001 i noszą tytu Wychowanie
czowieka otwartego. Rola zmysu religijnego ks. Luigi Giussaniego w ksztatowaniu osoby. W 2002 r. w tym wydawnictwie ukazaa siĊ teĪ bardzo waĪna,
zwaszcza dla pedagogów, katechetów i rodziców, jego ksiąĪka Ryzyko wychowawcze jako tworzenie osobowoĞci i historii13. Z licznych publikacji ks. Giussaniego w jĊzyku polskim dostĊpne są jeszcze: ĝladami chrzeĞcijaĔskiego
doĞwiadczenia14, Czas i ĝwiątynia. Bóg i czowiek15, DoĞwiadczenie jest drogą
do prawdy16, Caa ziemia pragnie Twojego oblicza17, ChrzeĞcijaĔstwo jako
wezwanie. U Ĩróde chrzeĞcijaĔskiego roszczenia18, Dlaczego KoĞció?19 i inne.
Giussani da siĊ wiĊc poznaü nie tylko jako nauczyciel religii czy profesor
Uniwersytetu Sacro Cuore w Mediolanie, ale równieĪ jako zaoĪyciel i przewodniczący wyrosych z Ruchu stowarzyszeĔ koĞcielnych: Bractwa Comunione e Liberazione zrzeszającego blisko 40 tys. osób dorosych oraz rosnącego w liczbĊ Ğwieckiego stowarzyszenia, osób Īyjących dziewictwem i nieustanną pamiĊcią Pana Memores Domini i Bractwa ĝw. Józefa. RzeczywistoĞci te uznane zostay przez Papieską RadĊ ds. ĝwieckich.
Dla nas, pedagogów, zastanawiające jest, z czego rodzio siĊ tak wielkie
bogactwo osoby ksiĊdza Giussaniego. Dla tych, którzy go znali na co dzieĔ,
odpowiedĨ jest prosta: ze sposobu przeĪywania spotkania z Chrystusem.

11

Volume secondo del PerCorso, Milano: Jaca Book 1990.
Comunione e Liberazione. Ruch w KoĞciele, red. D. Rondoni, tum. W. Janusiewicz,
Milano: Cooperativa Editionale Nuovo Mondo 1989 s. 114.
13
Tum. A. Surdej, Kielce: „JednoĞü” 2002.
14
Tum. K. Klauza red. i wstĊp do polskiego wydania Z. Bradem, Kraków Warszawa–
Struga: Wydawnictwo Michalineum 1988.
15
Tum. K. Borowczyk, Sowo wstĊpne do polskiego wydania kard. F. Macharski,
CzĊstochowa: Biblioteka „Niedzieli” 1997.
16
Tum. D. Chodynicki, Kielce: „JednoĞü” 2003.
17
Tum. D. Chodynicki, Kielce: „JednoĞü” 2004.
18
Tum. D. Chodynicki, PoznaĔ: Pallottinum 2002.
19
Tum. D. Chodynicki, PoznaĔ: Pallottinum 2004.
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Pragnienie jest udziaem kaĪdego prawdziwego mistrza i misjonarza. WyraĪa siĊ ono w tym, Īeby wszyscy poznali to, co on pozna i Īeby dla wszystkich „móg wzejĞü ów piĊkny dzieĔ”. Jako drogĊ prowadzącą do poznania
Chrystusa i przeĪycia spotkania z Nim ks. Giussani proponowa doĞwiadczenie jednoĞci. Manifestuje siĊ ono w znaku zgody, przyjaĨni i wspólnoty tych,
którzy idą za Chrystusem, i tym, co od Niego pochodzi. Uczy, iĪ „kiedy to
uznajemy, wtedy jednoĞü ta zaczyna pulsowaü, a nasze Īycie staje siĊ bardziej
ludzkie. Wspólnota, rozszerzana bez granic, stanowi tajemnicĊ tej toĪsamoĞci.
To w niej i dziĊki niej mogĊ powiedzieü Chrystusowi z drĪeniem, lĊkiem
i mioĞcią: Ty!”.
Rozumiejąc wychowanie jako wprowadzanie w to, co prawdziwe zawsze
i wszĊdzie i mając na uwadze treĞci zawarte w jego publikacjach takich jak
wspomniane Ryzyko wychowania czy Zmys religijny, naleĪy stwierdziü, Īe
mamy tu do czynienia z wychowaniem potwierdzającym to, co jest, co istnieje
realnie. Giussani uczy, Īe Īyjący realnie czowiek wie, „Īe najpierw go nie
byo, a teraz jest”. Zdaje sobie sprawĊ, Īe „moĪe byü albo mao znaczącym
punkcikiem niesionym przez nurt historii, nieuchronnie pozostającym na asce
wadzy, albo bĊdąc relacją z owym tajemniczym X, niekoĔczącym siĊ horyzontem kaĪdej myĞli i kaĪdego dziaania, jest tym, kim byü powinien, a jego
dziaanie moĪna nazwaü ludzkim tzn. wolnym”. Owo tajemnicze X jest noĞnikiem wyjaĞniającym rzeczywistoĞü i odpowiedzią na ludzką potrzebĊ bycia
prawdziwym, wolnym i szczĊĞliwym na zawsze. Tym X jest Sowo, które
stao siĊ czowiekiem i zamieszkao miĊdzy nami – to Jezus Chrystus. Prawdziwy Bóg i prawdziwy czowiek, narodzony w czasie, z Maryi Dziewicy.
Objawiając imiĊ Boga i bĊdąc ideaem i wzorem dla kaĪdej ludzkiej egzystencji, niesie On wyzwolenie od niewoli grzechu, samotnoĞci i zagubienia. BĊdąc
„Prawdą, Drogą i ĩyciem”, wszystkiemu przywraca znaczenie, a dla wychowania staje siĊ „ideaem bez koĔca”. Jego imieniem jest „mioĞü i miosierdzie”. Pozostawanie w Nim czyni byt ludzki nowym stworzeniem. Daje mu
nowy sposób patrzenia, myĞlenia, afektywnoĞci i dziaania. Ten nowy sposób
bycia wyraĪa siĊ w sprawiedliwoĞci, która jest mioĞcią, we waĞciwych relacjach miĊdzyludzkich, w pojmowaniu wolnoĞci, przyjaĨni czy pracy. WyraĪa
siĊ w umiejĊtnoĞci osądu i Īyciu zgodnym z BoĪym zamysem. NaĞladujący
Jezusa z czasem zaczyna rozumieü, Īe kaĪda praca wyraĪa siĊ w Ğwiadomej
relacji do siebie, do swojej duszy i swojego ciaa, do ojca, matki, dziecka,
pola, zakadu pracy, domu i Īe nie ma Īadnej rzeczy, Īadnej relacji, która nie
byaby pracą. Tak rozumiana praca, podobnie jak otwarte na Objawienie wy-
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chowanie, rodzi siĊ z przyjaĨni z Bogiem, rozwija siĊ zaĞ jako umiowanie
i pasja, które towarzyszą wchodzącemu w relacje z jakąkolwiek rzeczą.
Woski myĞliciel charakteryzując wychowanie jako czynnoĞü otwartą na
hipotezĊ Objawienia, wychodzi z zaoĪenia, iĪ kierujący siĊ poczuciem realizmu i rozumnoĞcią czowiek jest zdolny do osądu i przyjmowania postawy
krytycznej. ZdolnoĞü ta wyraĪa siĊ w dąĪeniu do bycia realistą i traktowania
Ğwiata jako miejsce objawiania siĊ Tego, który go stworzy. Ucząc realistycznego patrzenia na wasną osobĊ w dziaaniu – wyraĪa przekonanie, iĪ „racją
bycia osoby jest dąĪenie do prawdy, sprawiedliwoĞci, wolnoĞci i szczĊĞcia bez
koĔca”. Sądzi, iĪ czowiek swą pewnoĞü moralną czerpie z poznania prawdy
o sobie i otaczającym go Ğwiecie. Przyjmując zaĞ, Īe wiara jest darem, troszczy siĊ o jej dojrzaoĞü, wyraĪającą siĊ w tym, Īe „Chrystus przenika wszystkie rzeczy i jest obecny w historii poprzez osobowoĞü ochrzczonego i komuniĊ z braümi”.
Bóg by dla niego rzeczywistoĞcią, którą moĪna byo spotkaü. Uczy, Īe
obecnoĞü ta winna stawaü siĊ dla czowieka „hipotezą pracy”, bez której nie
jest on w stanie zrozumieü siebie, drugiego i otaczającego Ğwiata. Samą wiarĊ
definiowa jako „coĞ, co rodzi siĊ z zapatrzenia”, coĞ, co jest „wĊdrówką spojrzenia” i staje siĊ adekwatną odpowiedzią na ostateczny sens egzystencji. Wedug niego tak formowany czowiek nie tylko jest zdolny do krytyki i osądu,
ale pokonuje pozorną dychotomiĊ pomiĊdzy wiarą a rozumem, Īyciem i dziaaniem. Wychowywany przez Giussaniego do wiary czowiek wie, Īe nie jest
miarą rzeczywistoĞci, a kryteria osądu, jakie odkrywa w swoim sercu, są mu
dane przez kogoĞ innego. Jest wychowywany do bycia uwaĪnym, odwaĪnym
i zdolnym do podjĊcia „ryzyka wolnoĞci, która otwiera go na oĞcieĪ jak okno,
na kaĪdy aspekt rzeczywistoĞci, takĪe ten nieznany i tajemniczy”. Wie teĪ, Īe
dla prawdziwego i penego rozwoju potrzebuje autorytetu, kogoĞ, kto uosabia
ową hipotezĊ wyjaĞniającą rzeczywistoĞü i Īyje doĞwiadczeniem wiary, nadziei i mioĞci. Wedug woskiego myĞliciela w wychowaniu waĪna jest teĪ
ĞwiadomoĞü praw i powinnoĞci, rozwijanie zmysu krytycznego, kategorii
problemu i poczucia przynaleĪnoĞci, nie wyączając mioĞci do prawdy, gotowoĞci do przemiany, ofiary i wyrzeczenia, akceptowania drugiego w jego odmiennoĞci, ĞwiadomoĞci misji, odpowiedzialnoĞci, wspódzielenia potrzeb czy
koniecznoĞci pracy ascetycznej20.
20

Kwestie te szerzej omawiam m.in. w: Wychowawcza metoda ks. L. Giussaniego, w: Wychowanie czowieka otwartego. Rola „Zmysu religijnego” Luigii Giussaniego w ksztatowaniu
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„PRAGNIENIE PENI” WPISANE W NATURĉ NADZIEI

W swoich wystąpieniach, o czym mogĊ zaĞwiadczyü osobiĞcie, ks. Giussani wielokrotnie powtarza za Barbarą Ward, Īe „ludzie rzadko uczą siĊ tego,
o czym sądzą, Īe juĪ wiedzą, Īe juĪ umieją”. By przekonany, iĪ podstawowym problemem w Īyciu i dziaaniu czowieka jest kwestia poznania, kim siĊ
jest, czego siĊ pragnie i z czego jest siĊ uczynionym. Punktem wyjĞcia dla
poznania Giussani czyni doĞwiadczenie. Stanowi ono istotny element stosowanej przezeĔ metody wychowawczej, pomimo Īe ma on ĞwiadomoĞü, jak
trudno nakoniü ludzi, aby uczyli siĊ z doĞwiadczenia i uznali, np. „Īe ich pragnienie jest pragnieniem wszystkiego, pragnieniem peni”. Jego zdaniem „czowiek nosi w sobie „jakiĞ niepokój, którego nic nie zaspokoi”. Owe pilne potrzeby, które go wprawiają w ruch, Giussani okreĞla sowem „serce”. „Serce
jest tym, czym jest, nie moĪna go zmieniü. MoĪna je wrĊcz zabiü, ale tylko
pod wpywem impulsu samego serca”. Ów wymóg peni, jaki definiuje serce,
pozwala zawsze odbieraü Īycie jako „coĞ niepenego i fragmentarycznego”21,
poniewaĪ, powtarzając za Ricourerem: „to kim jestem jest niewspómierne do
tego, co wiem”22. Dla Giussaniego „serce” jest ostatecznym kryterium osądu
wszystkiego i przy kaĪdej próbie odpowiedzi musi odpowiedzieü na ów brak.
Tak wiĊc w czowieku dostrzega on pragnienie peni, pragnienie Boga, pragnienie caoĞci. Jego zadaniem natura czowieka jest pragnieniem cakowitego
zaspokojenia, usatysfakcjonowania. Stąd teĪ uwaĪa, Īe „nasze pragnienie nie
jest jakimkolwiek pragnieniem, jak to niejednokrotnie myĞlimy, ale jest wpisanym w naturĊ pragnieniem peni”. Nierzadko jednak czowiek nie pojmuje
natury tego pragnienia i w tym punkcie zaczynają siĊ wszelkiego typu problemy, poniewaĪ czowiek nie rozumie dramatu ja, owej – jak ją nazywa cytowany przez Giussaniego G. Leopardi „tajemnicy odwiecznej bytu naszego”.
Zdaniem Giussaniego – jak susznie zauwaĪa komentujący tĊ kwestiĊ jego
nastĊpca i kontynuator ks. J. Carrón – „moĪna to poznaü po pewnym typie
myĞlenia, a mianowicie, Īe jeĪeli coĞ zrobimy, to jakoĞ damy sobie radĊ i w ten
sposób redukujemy dysproporcjĊ strukturalną, czyli owo pragnienie peni do
wymiaru etycznego. […] To tak jakby Īycie byo kwestią jakiejĞ strategii czy

osoby, Kielce: „JednoĞü” 2001, s. 98-102; Charyzmat pedagogiczny ks. Luigiego Giussaniego,
„Paedagogia Christiana” 2007, nr 2, s. 91-100.
21
M. Z a b r a n o, L’uomo e il divino, Roma: Ed. Laor 2001, s. 280.
22
P. R i c o u r e r, Gabriel Marcel et Karl Jaspers, Paris: Ediition di Temps Présent 1947, s. 4.
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sprytu i to waĞnie pokazuje, Īe nie pojĊliĞmy natury owego pragnienia,
poniewaĪ ulegamy moralistycznemu myĞleniu, Īe przy odrobinie sprytu damy
sobie radĊ. Kiedy jednak nie dajemy sobie rady wówczas zaczyna siĊ narzekanie albo agresywnoĞü. ZoĞcimy siĊ na wszystko i wszystkich, poczynając od
siebie. Wszystko to jest znakiem obcoĞci Tajemnicy w nas. Tajemnica jest
nam obca w przeĪywaniu rzeczy, w odnoszeniu siĊ do rzeczywistoĞci”23.
W przeĞwiadczeniu Giussaniego to waĞnie pragnienie jest tym, dziĊki
czemu czowiek odkrywa Byt, który je w nim wzbudza. Bez tego Bytu nie
byoby owego pragnienia. Byt jest wczeĞniejszy niĪ pragnienie, ono bowiem
jest nieustannie przez Niego wzbudzane. Stąd pragnienie jest szansą dla nas,
aby Go rozpoznaü. „Odczuwanie tego braku jest odczuciem, Īe to Ciebie mi
brakuje, Īe «ja jestem Ty, którym mnie czynisz»”. W przekonaniu Giussaniego „kaĪdego ranka zostaje podarowana kaĪdemu z nas, naszej saboĞci,
naszej maoĞci ta moĪliwoĞü relacji z Tajemnicą, budzona przez pragnienie,
bĊdące czymĞ, co napiera na nas od wewnątrz”, a co nazywa on „wymogami
serca”. To one rzucają nas w relacjĊ z Tajemnicą. „Tym waĞnie jest wymóg
peni, a jeĞli ktoĞ to zredukuje, wówczas Īycie staje siĊ nie do zniesienia [...]
poniewaĪ to oczekiwanie jest istotą ja […]”24. Dla Giussaniego oczekiwanie
jest strukturą waĞciwą naszej naturze, jest istotą ludzkiej duszy. Nie jest ono
Īadną kalkulacją, lecz jest czymĞ danym i dlatego „obietnica jest tym, co stoi
u Ĩróda waĞciwej nam struktury”. W ZmyĞle religijnym czytamy: „Ten, który
stworzy czowieka, uczyni go «obietnicą». Czowiek oczekuje strukturalnie;
ze swej natury jest Īebrakiem: Īycie strukturalnie jest obietnicą”25. Nie dziwi
zatem, Īe dla Giussaniego Īycie rozumiane jako powoanie jest ciągym „wychyleniem ku obietnicy”, „dąĪeniem ku”. Jego zdaniem wszystko pomaga nam
Īyü w taki sposób, aby podąĪaü ku obietnicy, nie pozwalając przy tym, aby
osabo w nas charakterystyczne dla nadziei dąĪenie ku peni.

23

Medytacja pierwsza. Pragnienie i spenienie, w: Nadzieja zawieĞü nie moĪe. Rekolekcje
Bractwa Comunione e Liberazione, tum. K. Borowczyk, Rimini: Societa Cooperativa Editionale Nuovo Mondo 2005,s. 13.
24
TamĪe, s. 15
25
S. 90.
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WYSTĉPOWANIE „DYKTATURY PRAGNIEē”
JAKO KONSEKWENCJI MYLENIA „PRAGNIENIA PENI”
Z INNYMI PRAGNIENIAMI

Jednak pragnienie peni czy pragnienie dobra nierzadko bywa mylone z innymi pragnieniami i poddawane ich dyktaturze. Giussani podaje liczne przykady takiego stanu rzeczy. Jednym z nich jest utoĪsamianie pragnienia peni
z naszym wyobraĪeniem, jakie sobie na jego temat tworzymy. Giussani sytuacjĊ taką nazywa „marzeniem sennym”. Jest to sytuacja, w której czowiek
potyka siĊ o samego siebie, o swój wasny cieĔ i o to wszystko, co powstao
w jego gowie, w jego fantazji bez liczenia siĊ z kryteriami osądu, jakie „mieszkają” w jego sercu, bez odnoszenia tego wszystkiego, co powstao w jego
gowie, do ideau Tajemnicy. Konsekwencją praktycznego zanegowania Tajemnicy i zredukowania pragnienia peni do naszych pragnieĔ jest przemoc wobec
samego siebie i innych. Stąd bierze siĊ trudnoĞü „zamieszkiwania” nas samych
w sobie i tu jest powód, dla którego usiujemy od siebie uciekaü. Inną formą
spycania pragnienia peni jest zadowalanie siĊ czymĞ mniejszym, co prowadzi
do logicznego przeciwieĔstwa smutku, czyli rozpaczy26. „Obiekcja i oszustwo
wprowadzają pewną samopoprawkĊ: zadowala nas coĞ mniejszego. Oszustwo
zaczyna siĊ wówczas, gdy przestajemy doceniaü wielkoĞü naszych potrzeb
i myĞlimy o tym, Īe trzeba zmierzyü siĊ z nimi naszymi siami, naturalnie
ograniczonymi [redukując co nieco nasze pragnienia]. I tak, upodabniając siĊ
[…] do faszywych pragnieĔ, jak np. tych podsuwanych przez reklamy,
przestajemy realizowaü nasze prawdziwe zainteresowania i nie czujemy juĪ
tego, co naprawdĊ nas interesuje, nie szukamy juĪ naszej korzyĞci. Choü
prawdĊ powiedziawszy, to jest waĞnie to, czego wciąĪ poszukujemy, jako Īe
– na szczĊĞcie – nie moĪemy szukaü czegoĞ mniej. Lecz, byü moĪe z lĊku
przed uderzeniami radoĞci, a moĪe z leku przed cierpieniem – co jest ludzkie
i w peni zrozumiae – zadawalamy siĊ czymĞ maym”27. Jeszcze inną formą
redukowania pragnienia, na którą uczula ks. Giussani, jest jego wyolbrzymianie. Dochodzi do tego w okolicznoĞciach, kiedy czowiek, pragnąc wszystkiego, pozwala pobudziü siĊ wszelkim pragnieniom, negując równoczeĞnie
jakoby istnia przedmiot tego pragnienia. I waĞnie owo wyolbrzymianie prag26

TamĪe s. 88.
Cyt. za: J. C a r r o n, Medytacja pierwsza. Pragnienie i spenienie, w: Nadzieja zawieĞü
nie moĪe, s. 17.
27
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nienia niekiedy bywa nazywane „dyktaturą pragnienia”: skoro czowiek nie
moĪe nie pragnąü, poddaje siĊ zatem owej straszliwej dyktaturze, jaką Abraham J. Heschel nazwa „tyranią potrzeb” (cyt. za J. Carron). Jest ona czĊĞcią
nowego Ğwiata, a manifestuje siĊ m.in. transformacją pragnienia w prawo przez
wszechwadne wdzieranie siĊ techniki, ksztatującej kulturĊ i narzucającej faszywą ĞwiadomoĞü bądĨ ideologiĊ, co moĪe owocowaü i de facto owocuje klonowaniem, sztucznym zapodnieniem, maĪeĔstwami homoseksualnymi, adopcją dzieci przez homoseksualistów itp. Ostatecznie owa dyktatura pragnieĔ
prowadzi do nihilizmu, o jakim pisaa Hannah Arent, bĊdącym innym obliczem konwencjonalizmu i „dyktatury relatywizmu, o którym powiedzia Joseph
Ratzinger, Īe „nie uznaje niczego jako pewnik a jedynym miernikiem ustanawia
wasne ja i jego zachcianki”28. Giussani, interpretując owa „tyraniĊ pragnieĔ”,
nawiązywa do nauczania zarówno Jana Pawa II, jak i kard. Ratzingera. Zdając
sobie sprawĊ z tego, Īe wyolbrzymianie pragnienia niesie zazwyczaj rozczarowanie i nihilizm, gdyĪ trudno, aby zo ostatecznie nie rozczarowywao,
wskazuje na sytuacje i ludzi, którzy uczą widzieü to, czego siĊ pragnie, i nie
daü siĊ oszukiwaü kulturze dominującej.

ROZPOZNANIE CHRYSTUSA JAKO „KONSYSTENCJI WSZYSTKIEGO”
ODPOWIEDZĄ NA „PRAGNIENIE PENI”

Wedug Giussaniego adekwatną formą odpowiedzi na ludzkie pragnienie
peni jest sam Chrystus, który – jak to genialnie wyraĪa Hugo z San Vittore –
„przychodzi nie po to, by zaspokoiü pragnienie [w takim sensie jak my siĊ
tego spodziewamy], lecz by rozbudziü mioĞü do samego Siebie”29.
Posiadanie nadziei nie oznacza zatem spodziewania siĊ czegoĞ od Boga,
lecz spodziewanie siĊ samego Boga. A Ten jest tym KimĞ jedynym, który jest
w stanie zaspokoiü nasze pragnienie peni pragnieniem szczĊĞcia. Dlatego fakt
spotkania z Bogiem, to, Īe On jest i Īe raz jeszcze zostaa nam dana moĪliwoĞü rozpoznania Go, jest aską. W Nim spotykamy kogoĞ, kto potrafi pomóc
w sytuacjach beznadziejnych. Wychowawczy trud Giusaniego zazwyczaj

28

Bagajmy Pana, by po wielkim darze, jakim by PapieĪ Jan Pawe II, da nam nowego
pasterza wedug swego serca. Homilia podczas Mszy Ğw. Przed rozpoczĊciem konklawe, „Nasz
Dziennik” z 19 kwietnia 2005, s. 7.
29
De arra anima, Milano: Glossa 2000, s. 1.
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zmierza, by przedmiotem nadziei wychowywanych przezeĔ osób, zgodnie
z sugestią Ğw. Augustyna, byo szukanie, rozpoznanie i przyjĊcie Tego, który
moĪe wypeniü i zaspokoiü naszą nadziejĊ: „Niech Pan Bóg twój bĊdzie twoją
nadzieją; nie spodziewaj siĊ czegoĞ od Pana Boga twego, lecz niech On sam,
twój Pan, bĊdzie twoją nadzieją. Wielu […] spodziewa siĊ od Boga czegoĞ, co
jest poza Nim; ty zaĞ poszukuj samego twojego Boga; […] zapominając
o wszystkim innym, pamiĊtaj o Nim; pozostawiając za sobą wszystko, podąĪaj
ku Niemu. […] Niech On bĊdzie twoją mioĞcią”30.
Giussani uczy ufaü i wierzyü, Īe na naszej ziemi jest KtoĞ, kto potrafi odmieniü sytuacje beznadziejne. RównoczeĞnie sta na stanowisku, Īe kaĪdy
czowiek wie w gĊbi swego serca, Īe stworzony jest i powoany do „Īycia
niczym nie umniejszonego”, do Īycia w pokoju, szczĊĞciu, radoĞci, do Īycia
ocalonego wbrew wszelkim zagroĪeniom. Autor Ryzyka wychowawczego dostrzega w kaĪdym czowieku zdolnoĞü Īywienia nadziei odnoĞnie do trwaoĞci swego istnienia i cieszenia siĊ z innymi darem powoania do wiecznoĞci.
Nie moĪe zatem dziwiü, Īe dla Giussaniego formą nadziei byo nieustanne
baganie: „PrzyjdĨ Panie!”, albowiem – jak to wielokrotnie powtarza: „To Ja
[Pan] jestem Tajemnicą, której brakuje ci we wszystkim, co smakujesz, poniewaĪ tym, czego ci brakuje w kaĪdej rzeczy, jestem Ja”31. Tą Jedyną Tajemnicą czyniącą zadoĞü naszemu pragnieniu jest Chrystus. I „tylko On, jedynie
On jest w stanie zaspokoiü i prawdziwie wypeniü mioĞü”32. Satysfakcja, której czowiek szuka, ostatecznie tkwi w mioĞci do Chrystusa. Uznanie, Īe
Chrystus jest konsystencją wszystkiego, Giussani nazywa ofiarą. Chodzi tu
o uznanie, Īe Chrystus jest treĞcią caego Īycia, Īe jest konsystencją wszystkiego, tzn. jest wartoĞcią relacji pomiĊdzy czowiekiem i kaĪdą inną rzeczywistoĞcią Īyciową. Stąd teĪ ofiara jest najwyĪszą konsystencją wiary, czyli
owego uznania: „To Ty, Chryste, jesteĞ wartoĞcią wszystkiego”, „Twoja
obecnoĞü znaczy wiĊcej niĪ Īycie, Twoja aska znaczy wiĊcej niĪ Īycie”.
To rozpoznanie w sobie Chrystusa, który jest jedyną nadzieją, jaka nie zawodzi, jest dzieem Ducha ĝwiĊtego. Stąd zdaniem Giussaniego musimy
o Niego prosiü i „Īebraü” nieustannie.

30

Enarratines in Psalmos, 39, 7-8.
Avvenimento della liberta, Genowa: Marietti 2002, s. 149.
32
T e n Ī e, Pur vivendo nella carne, Milano: BUR 1998, s. 265.
31
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OKOLICZNOĝCI I ĝRODKI
POZWALAJĄCE WZRASTAû W CHRZEĝCIJAēSKIEJ POSTAWIE NADZIEI

W omawianej pedagogii nie moĪna mówiü o nadziei, gdy obok postawy
ustawicznej proĞby brakuje jednej cechy charakterystycznej – „dobra oczekiwanego”. Giussani interpretuje je w duchu Ğw. Tomasza, który mówi o „dobru
trudnym”. Dobro jest trudne do osiągniĊcia, stąd zdaniem Giussaniego potrzebne są jakieĞ Ğrodki i sposoby do jego osiągniĊcia. Potrzebujemy teraĨniejszoĞci, bowiem to ona poączona z okolicznoĞciami Īycia, jakie by one nie
byy – piĊkne czy brzydkie – są okazją, by zajaĞniao to, kim jest Chrystus,
który obieca, Īe „jest z nami, aĪ do skoĔczenia Ğwiata”. Dla Giussaniego
wszelkie próby, zarówno fizyczne, moralne, jak i duchowe, nie są przeszkodą
dla nadziei. Co wiĊcej, są one okazją, by zobaczyü, w jaki sposób Chrystus,
„bez którego nic uczyniü nie moĪemy”, zwyciĊĪa w kaĪdej sytuacji. W przekonaniu Giussaniego trud, cierpienie czy próba nie są przeciwne nadziei chrzeĞcijaĔskiej. Dobro trudne oznacza, Īe są do pokonania róĪne niebezpieczeĔstwa
i przeszkody. Są one po to, abyĞmy we wszystkich okolicznoĞciach Īycia
znajdowali racjĊ i siĊ pozwalającą przezwyciĊĪyü próbĊ i zrozumieü, Īe to nie
próba czy pokusa jest tym, co okreĞla cae nasze Īycie. Aspekt próby Īyciowej
jest nam dany dla naszego zbudowania, wytworzenia w nas cierpliwoĞci i zyskania ĞwiadomoĞci, jaką mia Ğw. Pawe, wyznając: „wszystko mogĊ w Tym,
w którym jest moja sia” (Flp 4, 13). Próba zatem nie jest czymĞ nieprzyjaznym w naszym Īyciu, lecz jest rodzeniem nas przez Ojca. Jest konkretnym
sposobem, jaki stosuje Bóg, aby nas przemieniaü i tworzyü. PrzeĪywana, mocą
Ducha ĝwiĊtego wytwarza w nas cierpliwoĞü, co pozwala iĞü przez cae Īycie
w kierunku ostatecznego przeznaczenia, niczego nie cenzurując i nie negując.
Przemierzanie wszystkich okolicznoĞci, caej historii Īycia, ącznie z cierpieniem i Ğmiercią, bĊdącą dla nadziei najwiĊkszą próbą, jest moĪliwoĞcią, aby
nasza chrzeĞcijaĔska nadzieja za kaĪdym razem stawaa siĊ coraz pewniejsza
i mocniejsza. Jedynie bowiem tak nadzieja moĪe byü „ocalona” od naszych
wyobraĪeĔ, jakie sobie wytwarzamy co do sposobu, w jaki Bóg, dziĊki swej
inteligencji, powinien odpowiadaü na nasze oczekiwania.
Oprócz modlitwy i spotkania ze Ğwiadkami nadziei niewątpliwą pomocą
dla Īycia i rozwoju postawy nadziei jest Īycie wiarą, która roĞnie i rozwija siĊ,
gdy jest przekazywana, a jest przekazywana poprzez Ğwiadectwo i przynaleĪnoĞü do KoĞcioa, ruchu, grupy bractwa czy stowarzyszenia i uczestnictwo
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w gestach, które m. in. są proponowane przez prowadzących szkolĊ wspólnoty, gest charytatywny czy wspólne wakacje.
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CHRISTIAN PEDAGOGY OF HOPE OF REV. LUIGI GIUSSANI
Summary
A starting point of the pedagogy analysed in this paper is the truth about ourselves, Christianity and a communal character of human's existence. Reverend L. Giussani, showing hope in
anthropological and theological perspective, shows its true sources that lie in experience, faith,
love and desire of good gained with difficulty in which human life finds its fulfilment despite
the circumstances. The first step in education towards hope is to show the accidental character
of a human being and the deepest desires of his heart. The paper, by discovering the dynamics
of the formation of the attitude of Christian hope points at the circumstances that favour and
inhibit its origin and development.
Sowa kluczowe: wychowanie, nadzieja, pragnienie, spenienie, satysfakcja, dobro, dobro
trudne, „dyktatura pragnieĔ”.
Key words: education, hope, desire, fulfilment, satosfaction, good, difficult good, “dictastoship of desires”.
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REFLEKSJE O POWOANIU
W CHRZEĝCIJAēSKIEJ KONCEPCJI WYCHOWANIA

1. WPROWADZENIE

We wspóczesnych koncepcjach pedagogicznych rzadko podejmowana jest
tematyka nadziei i powoania. W myĞli postmodernistycznej tego rodzaju zagadnienia w zasadzie w ogóle nie są obecne1. Przy przyjĊciu bowiem paradygmatu, który dominuje w koncepcjach ponowoczesnoĞci, Īe czowiek winien
koncentrowaü siĊ gównie na sobie i teraĨniejszoĞci, na tym, co mu wygodne
i przyjemne, w ogóle odrzuca siĊ myĞlenie o przyszoĞci, szczególnie gdy
wiąĪe siĊ z tym wysiek2. W takiej koncepcji nie ma specjalnego miejsca na
analizowanie zagadnieĔ nadziei i powoania. Tymczasem w refleksji chrzeĞcijaĔskiej3 oba wyróĪnione elementy są ujmowane jako waĪna wartoĞü
w procesie rozwojowym czowieka. Z tego wzglĊdu tematy związane z powo-

Dr ROMAN JUSIAK – adiunkt Katedry Pedagogiki Spoecznej Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawa II; adres do korespondencji: Al. Racawickie 14, 20-950 Lublin.
1
Por. Z. M e l o s i k, Pedagogika postmodernizmu, w: Pedagogika. PodrĊcznik akademicki,
t. I, red. Z. KwieciĔski, B. ĝliwerski, Warszawa 2003, s. 452-456.
2
Zob. Z. B a u m a n, PonowoczesnoĞü jako Ĩródo cierpieĔ, Warszawa: Wydawnictwo Sic!
2000, s. 142-143.
3
A. R y n i o, Integralne wychowanie w myĞli Jana Pawa II, Lublin: Wydawnictwo KUL
2004; t a Ī, Katolicka myĞl pedagogiczna. Próba syntezy, w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 411-417; M. N o w a k, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego 2000;
S. D z i e k o Ĕ s k i, Rozwój wychowawczej myĞli KoĞcioa na przestrzeni wieków, Warszawa
2004, s. 57.
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aniem4 i nadzieją5 są stosunkowo czĊsto podejmowane w katolickim nauczaniu. O waĪnoĞci tych kwestii Ğwiadczy fakt, Īe Komisja Duszpasterstwa
Konferencji Episkopatu Polski, ustalając program duszpasterski KoĞcioa
w Polsce na lata 2006-2010, przyjĊa haso: KoĞció niosący ewangeliĊ nadziei, zaĞ na lata 2006/2007 przyjĊto szczegóowe przesanie: Przypatrzmy siĊ
powoaniu naszemu6. Wymownym jest teĪ fakt, Īe papieĪ Benedykt XVI
wyda w 2007 r. specjalną encyklikĊ Spe salvi „O nadziei chrzeĞcijaĔskiej”.
Wydaje siĊ wiĊc, Īe aktualnie – w kontekĞcie szerzących siĊ we wspóczesnej pedagogice koncepcji postmodernistycznych – istnieje pilna potrzeba
refleksji pedagogicznej dotyczącej problematyki nadziei i powoania. Najogólniej mówiąc – nadzieja jest to oczekiwanie czegoĞ, co zostao przyobiecane lub teĪ oczekiwanie efektów okreĞlonej czynnoĞci lub procesów. Jest to
uczucie dobudzające siĊ w czowieku w stosunku do oczekiwanego i poĪądanego dobra, to spodziewanie siĊ czegoĞ, ufnoĞü i otucha. Posiadanie nadziei
jest waĪnym elementem w Īyciu ludzkim, szczególnie w sytuacji róĪnorodnych trudnoĞci i zawsze uwaĪana bya za waĪny element egzystencji7.
W niniejszych rozwaĪaniach zagadnienie nadziei i powoania zostaną naĞwietlone w kontekĞcie religii chrzeĞcijaĔskiej.

4

Powoanie, w: Sownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Pallottinum, PoznaĔ–
Warszawa 1985, s. 747-749.
5
Nadzieja, tamĪe, s. 509-512; F. V a n M e n x e l, Elpis, Espoire, Esperance, Etudes
semantiąues et theologiąues du vocabulaire dell'esperance dans l'Hellenisme et le Judaisme
avant le Nouveau Testament, Frankfurt 1983; U. O c c h i a l i n i, La speranza della Chiesa
pellegrina. Teologia della speranza nelle “Enarrationes in psalmos” di s. Agostino, Asisi
1965; B. S t u d e r, Speranza, w: Dizionario Patristico e di Antichita Cristiane, t. II, Roma
1984, kol. 3268-3278; G. V i s o n a, La speranza nei padri, Torino 1993.
6
Komisja Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, KoĞció niosący
ewangeliĊ nadziei. Program duszpasterski KoĞcioa w Polsce na lata 2006-2010; rok
2006/2007: „Przypatrzmy siĊ powoaniu naszemu”, Katowice 2006.
7
W staroĪytnym micie greckim o początkach Ğwiata jest mowa, Īe jeden z bogów, zy na
Prometeusza, który ukrad z Olimpu ogieĔ i przekaza go ludziom, dając im niezaleĪnoĞü,
wysa na ziemiĊ PandorĊ z zamkniĊtą beczkĊ (puszką), której nie wolno byo otwieraü. Nie
potrafia jednak pohamowaü ciekawoĞci i otworzya puszkĊ, Īeby zobaczyü, co jest w Ğrodku.
W ten sposób zamkniĊte w Ğrodku nieszczĊĞcia zaczĊy rozchodziü siĊ na cay Ğwiat. Jednak
nie bya to totalna tragedia, bowiem z dna beczki wyfrunĊa na koĔcu N a d z i e j a, która równowaĪya w pewien sposób caoĞü nieszczĊĞü, poniewaĪ dziĊki niej ludzie potrafią walczyü
z przeciwnoĞciami losu.
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2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA CHRZEĝCIJAēSTWA

ChrzeĞcijaĔstwo jest religią, która przyjmuje personalistyczną i integralną
koncepcjĊ czowieka. Jednostka ludzka jest bytem indywidualnym i osobowym, posiadającym wymiar fizyczny (cielesny) oraz duchowy (religijny, eschatologiczny). Ten system religijny przyjmuje dualistyczne rozróĪnienie na
rzeczywistoĞü empiryczną i transcendentalną, czyli rzeczywistoĞü pozaempiryczną (bezpoĞrednio nie podlegająca badaniom empirycznym), oraz obejmuje doktrynĊ religijną i zróĪnicowane formy zachowaĔ (kultowych i moralnych). Czowiek wolną decyzją moĪe przyjąü BoĪe objawienie, uznaü swoją
zaleĪnoĞci od Boga i podjąü decyzjĊ postĊpowania zgodnego z konkretnymi
normami moralnymi, a takĪe praktykowaü przyjĊte przez wspólnotĊ religijną
formy kultu.
Religia chrzeĞcijaĔska w znaczeniu subiektywnym jest Ğwiadomym obcowaniem czowieka z osobowym Bogiem, który jest stwórcą Ğwiata i czowieka
(Mk 10, 68) oraz doskonaą MioĞcią (1 J 4, 8). Jezus Chrystus, Syn BoĪy
dokona odkupienia ludzkoĞci (1 J 12, 6) i zaoferowa zbawienie (1 J 22, 5).
ChrzeĞcijaĔstwo opiera siĊ na orĊdziu Jezusa, na goszonej przez Niego ewangelii. Za podstawową zasadĊ Īycia przyjmuje mioĞü, która ma dwa wymiary:
jest skierowana ku osobowemu Bogu i ku ludziom. Jezus na pytanie, jaka jest
gówna zasada postĊpowania i co naleĪy czyniü, aby osiągnąü Īycie wieczne,
wskaza waĞnie na mioĞü. Skonkretyzowa to nastĊpująco: „BĊdziesz miowa Pana Boga swego caym swoim sercem, caą swoją duszą i caym swoim
umysem. To jest najwiĊksze i pierwsze przykazania. Drugie podobne jest do
niego: BĊdziesz miowa swego bliĨniego jak siebie samego” (Mt 22, 37-38).
ChrzeĞcijaĔstwo ma jednoznaczne odniesienie eschatologiczne, a drogą do
autentycznego wejĞcia w ten wymiar jest pojmowana personalistycznie mioĞü
Boga i bliĨnich. W tej koncepcji kaĪdy czowiek jest dzieckiem BoĪym i Jego
reprezentantem. Wskazują na to sowa Jezusa: „Co uczyniliĞcie jednemu z braci najmniejszych, MnieĞcie uczynili” (Mt 25, 40). A Ğw. Jan napisa: „Umiowani, miujmy siĊ wzajemnie, poniewaĪ mioĞü jest z Boga, a kaĪdy, kto
miuje, narodzi siĊ z Boga i zna Boga” (1 J 4, 7) oraz „Bóg jest mioĞcią: kto
trwa w mioĞci, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim” (1 J 4, 16). NaleĪy wyraĨnie
Skróty ksiąg biblijnych wedug: Pismo ĞwiĊte Starego i Nowego Testamentu. Biblia
Tysiąclecia (Pallottinum). W cytatach pierwsza liczba oznacza rozdzia ksiĊgo, druga liczba
oznacza wiersz w rozdziale.
8
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zaznaczyü, Īe wedug norm moralnoĞci chrzeĞcijaĔskiej relacje miĊdzyludzkie
powinny byü nacechowane atencją, poniewaĪ w czowieku honoruje siĊ Boga
(kaĪdy jest „dzieckiem BoĪym”). GodnoĞü ludzką dowartoĞciowa Bóg poprzez fakt, Īe Syn BoĪy sta siĊ czowiekiem i bratem wszystkich ludzi. Ten
odblask Boga w czowieku nadaje kaĪdej jednostce wartoĞü niezastąpioną. Realizacja mioĞci wzajemnej jest suĪbą Bogu w ludziach. MioĞü winna byü
znakiem rozpoznawczym uczniów Chrystusa, który powiedzia: „Po tym inni
poznają, ĪeĞcie uczniami moimi, jeĪeli bĊdziecie siĊ miowali” (J 13, 35).
Warto zauwaĪyü, Īe wspólnoty wierzących pierwszych wieków byy dla
chrzeĞcijan wspólnotami mioĞci, wzajemnej posugi i opieki, co potwierdzają
Dzieje Apostolskie: „Jeden duch i jedno serce oĪywiay wszystkich wierzących […]. Nikt z nich nie cierpia niedostatku […]. KaĪdemu teĪ rozdzielano wedug potrzeby […]” (Dz 4, 32). Generalnie rzecz ujmując – chrzeĞcijaĔstwo dąĪy do przeksztacania struktur ziemskiej rzeczywistoĞci w aspekcie
królestwa BoĪego. Uksztatowaa siĊ nawet dyscyplina naukowa, tzw. teologia
rzeczywistoĞci ziemskich, która obejmuje równieĪ zagadnienia związane
z cywilizacją i kulturą chrzeĞcijaĔską. WspóczeĞnie podkreĞla siĊ animacyjną
rolĊ chrzeĞcijaĔstwa, czyli chrzeĞcijaĔską inspiracjĊ w wielu obszarach Īycia
kulturowego i spoecznego (dziaalnoĞü spoeczna, charytatywna, Caritas).
ChrzeĞcijaĔstwo od chwili publicznego zaistnienia nioso styl Īycia oparty
na mioĞci i nadziei zbawienia. Mówi o tym tekst z przeomu I i II wieku,
w którym znajdujemy nastĊpującą charakterystykĊ Īycia wyznawców Jezusa:
„ChrzeĞcijanie mieszkają w greckich lub barbarzyĔskich miastach, w zaleĪnoĞci od losu, jaki kaĪdemu z nich przypad. Dostosowują siĊ do miejscowych
zwyczajów w zakresie ubierania siĊ, odĪywiania i sposobu Īycia, ale ich postĊpowanie jest zadziwiające i, zdaniem wszystkich, paradoksalne. Mieszkają
w swoich ojczyznach, ale jak cudzoziemcy, uczestniczą we wszystkim jak
obywatele, ale znoszą wszystko jakby byli z obcych stron [...]. SpĊdzają Īycie
na ziemi, ale są obywatelami Nieba. Są posuszni ustalonym prawom, ale
swym Īyciem wyprzedzają prawa”9. Przedstawiona opinia jednoznacznie ukazuje styl Īycia chrzeĞcijan pierwszych wieków, którzy swoją ziemską egzystencjĊ przeĪywają w nadziei osiągania nieba.
ChrzeĞcijaĔstwo jest wiĊc religią uznającą Osobowego Boga, który jest
MioĞcią, i przyjmującą, Īe czowiek jest dzieckiem BoĪym. W tej religii
przyjmuje siĊ integralną wizjĊ czowieka, obejmującą wszystkie sfery ludzkiej
9

List do Diogneta z II wieku, w: Apologeci Greccy II wieku, tum. J. Czuj, PoznaĔ 1935,
s. 17-18.
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osoby (wymiar cielesny, psychiczny, intelektualny i duchowy). System ten
jednoznacznie okreĞla hierarchiĊ wartoĞci (chrzeĞcijaĔski system wartoĞci)
i daje szczegóowe normy moralne w odniesieniu do Īycia zarówno jednostkowego, jak i spoecznego.
Religia chrzeĞcijaĔska jasno okreĞla perspektywĊ sensu ludzkiej egzystencji. Wskazuje na królestwo BoĪe, które jest idealnym urzeczywistnieniem idei
i wartoĞci przyjmowanych w tej religii. Wierzący ma nadziejĊ osiągnąü Jezusowe królestwo poprzez realizowanie okreĞlonego sposobu Īycia, czyli zachowania moralne, które opierają siĊ na posiadaniu odpowiednich przymiotów, czyli cnót: naturalnych i teologicznych. Pierwsze (cnoty nabyte) osiągane
są poprzez wasny wysiek i czĊste powtarzanie tych samych dobrych czynów.
Drugie, czyli cnoty nadprzyrodzone, pochodzą od Boga (są jego darem); mają
one doprowadziü czowieka do celu ostatecznego (zbawienia). Katechizm wylicza trzy cnoty teologiczne (nadprzyrodzone): wiarĊ, nadziejĊ i mioĞü.
Konkludując, moĪna stwierdziü, Īe chrzeĞcijaĔstwo jest religią, w której
wierzy siĊ w Jezusa Syna Boga i pragnie siĊ Īyü Jego przesaniem mioĞci.
Wierzący mają nadziejĊ osiągniĊcia królestwa BoĪego (nieba). ReligijnoĞü
chrzeĞcijaĔska wyraĪa siĊ postawą otwartą na Boga, innych ludzi, siebie
i Ğwiat. Ma ona uniwersalny charakter i wyraĪa optymistyczne podejĞcie
o moĪliwoĞci rozwoju ludzkiej osobowoĞci, czyli doskonalenia siĊ i osiągniĊcia ĞwiĊtoĞci. W procesie ksztatowania dojrzaej osobowoĞci waĪną rolĊ
peni ĞwiadomoĞü swojego powoania i nadzieja na moĪliwoĞü rozwoju (fizycznego, intelektualnego, spoecznego i religijno-moralnego). ĝwiadomoĞü
wasnego powoania (ogólnego – do ĞwiĊtoĞci i osobistego – do penienia
okreĞlonej roli spoecznej) są waĪnymi elementami w wychowaniu chrzeĞcijaĔskim.

3. WYCHOWANIE CHRZEĝCIJAēSKIE

Wychowanie stanowi waĪny element Īycia jednostkowego i spoecznego.
Proces ten wiąĪe siĊ z naturą czowieka jako istoty rozumnej, wolnej i zdolnej
do rozwoju. Wychowanie okreĞla siĊ jako caoĞü wpywów oddziaywaĔ
ksztatujących osobowoĞü czowieka oraz przygotowujących go do Īycia
w spoeczeĔstwie. Jest to proces ksztatowania czowieka wedug przyjĊtego
celu oraz wdraĪania jednostki w wartoĞci kulturalne. Dokonuje siĊ to poprzez
okreĞlone czynnoĞci, w których miĊdzy dwoma stronami tego procesu (wychowawcą i wychowankiem) wystĊpują relacje pedagogiczne. Efekty wycho-
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wania zaleĪą od typu oddziaywaĔ wychowawczych, tj. osób (rodziców, duchownych, nauczycieli) i instytucji (KoĞcioa, parafii, szkoy, organizacji).
W chrzeĞcijaĔskim rozumieniu wychowanie jest pomocą w odnalezieniu drogi
do Boga, wsparciem w odkryciu sensu Īycia w partnerskim dialogu ze Stwórcą i polega na dodawaniu odwagi do bycia sobą, wskazywaniu dróg prowadzących do ksztatowania charakteru. Celem naczelnym wychowania jest
zjednoczenie z Bogiem i zbawienie.
Bardzo waĪnym elementem procesu wychowawczego jest Ğwiadome podjĊcie przez wychowanka wysików nad ksztatowaniem wasnej osobowoĞci,
która winna siĊ cechowaü wiarą i mioĞcią oraz otwartoĞcią na gĊbiĊ bytu
(religiĊ, sens Īycia, prawdĊ, wartoĞci idealne, dobro, piĊkno), czowieka i Boga. W tej koncepcji centralne miejsce w Īyciu kaĪdego czowieka przypisuje
siĊ Bogu, który jest MioĞcią, oraz relacji z innych ludĨmi, którzy są dzieümi
BoĪymi. Tworzenie chrzeĞcijaĔskiej osobowoĞci (doskonaoĞci i ĞwiĊtoĞci)
jest procesem i zadaniem na cae Īycie. Przykadem postawy chrzeĞcijaĔskiej
jest zachowanie Ğw. Maksymiliana Marii Kolbego, który w beznadziejnej
sytuacji egzystencjalnej dobrowolną ofiarą podjĊtą z mioĞci ku drugiemu
czowiekowi nada jednoznaczny – w Ğwietle chrzeĞcijaĔskiego systemu wartoĞci – sens swemu Īyciu i Ğmierci, mając nadziejĊ Īycia wiecznego z Bogiem.
NaleĪy pamiĊtaü, Īe chrzeĞcijaĔstwo nie abstrahuje od ziemskich uwarunkowaĔ, ale je w caej rozciągoĞci i zoĪonoĞci uwzglĊdnia, przy czym patrzy
na nie w perspektywie eschatologicznej.
Wychowanie chrzeĞcijaĔskie zmierza wiĊc do ksztatowania postawy otwartoĞci i mioĞci Boga oraz bliĨniego. Bóg jest gównym prawodawcą i wychowawcą, dlatego czowiek powinien przyjmowaü Jego napomnienia. W Biblii jest napisane: „[...] jak wychowuje czowiek swego syna, tak Pan, Bóg
twój, wychowuje ciebie. StrzeĪ wiĊc nakazów Pana, Boga twego, chodząc
Jego drogami, by Īyü w bojaĨni przed Nim” (Pwt 8, 5). W chrzeĞcijaĔskiej
koncepcji na drodze osobowego rozwoju Bóg prowadzi czowieka do zbawienia. W rzeczywistoĞci ziemskiej najwaĪniejszym Mistrzem jest Syn BoĪy Jezus Chrystus. OczywiĞcie, równieĪ ludzie w rozwoju czowieka mogą peniü
waĪną rolĊ. Na szczególne wyróĪnienie zasugują rodzice, wychowawcy,
duszpasterze. Czowiek moĪe byü wychowawcą o tyle, o ile wspóuczestniczy
w BoĪym planie dotyczącym rozwoju osoby ludzkiej10. Pedagogia chrzeĞcijaĔ-

10

Jezus przestrzega swoich uczniów: „[...] nie pozwalajcie nazywaü siĊ «mój Mistrzu», albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, wy wszyscy braümi jesteĞcie. Nikogo teĪ na ziemi nie
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ska edukuje czowieka do Īycia wedug regu ewangelii, co wyraĪa siĊ w przyjĊciu i realizowaniu wskazaĔ ewangelicznych. NaleĪy zauwaĪyü, Īe chrzeĞcijaĔstwo kaĪdego czowieka traktuje jako osobĊ, byt rozumny i wolny, dlatego praktykowanie religii polega na wewnĊtrznych dobrowolnych aktach,
poprzez które czowiek bezpoĞrednio ustosunkowuje siĊ do Boga i przyjmuje
okreĞlone postawy Īyciowe.
ChrzeĞcijaĔskie wychowanie opiera siĊ na czterech podstawowych zasadach: chrystocentryzmie, moralizmie, personalizmie i humanizmie. Chrystocentryzm to odnoszenie wartoĞci, norm i postĊpowania do Jezusa, od którego
bierze początek ta religia i prowadzi do Niego, dlatego stawia ona wymóg
staego poznawania i umiowania Boga w Jezusie Chrystusie11. Z tej pierwszej
zasady wynika zasada moralizmu, domagająca siĊ od wychowanka akceptowania moralnych wartoĞci zgodnie z prawidowo uksztatowanym sumieniem,
wolnoĞcią i odpowiedzialnoĞcią. Personalizm zaĞ eksponuje godnoĞü osoby
ludzkiej, a zasada chrzeĞcijaĔskiego humanizmu ukazuje spoeczną naturĊ
czowieka, konsekwencją czego jest otwarcie na innych, i postuluje dziaania
zmierzające do dobra wspólnego (zasada ta domaga siĊ Ğwiadczenia dobra
innym)12. Poączenie tych zasad gwarantuje osiągniĊcie zasadniczych celów
wychowania chrzeĞcijaĔskiego, którym jest w doczesnoĞci osiąganie dojrzaoĞci chrzeĞcijaĔskiej, a w wymiarze eschatologicznym osiągniĊcie zbawienia.
Pedagogia chrzeĞcijaĔska to oddziaywanie edukacyjne, które pobudza jednostkĊ do Ğwiadomego zmierzania do ĞwiĊtoĞci. Dojrzae i mądre wspomaganie wychowanka w rozwoju winno zawsze inspirowaü do podjĊcia przez niego
zadaĔ samowychowawczych. PomiĊdzy wychowaniem a procesem, w którym
czowiek staje siĊ wychowawcą samego siebie, zachodzi stosunek zmiennej
zaleĪnoĞci, w której momentem determinującym jest samowychowanie. Wychowanie do peni dojrzaego czowieczeĔstwa jest waĞnie ustawicznym pobudzaniem do ksztatowania samego siebie, do ksztatowania dojrzaej osobowoĞci13. Ksztatowanie siĊ dojrzaej osobowoĞci jest ciągym, trwającym
cae Īycie procesem stawania siĊ, dziĊki któremu jednostka przyjmuje odponazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest Ojciec wasz, Ten w niebie. Nie chciejcie, Īeby
was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz, Chrystus” (Mt 23, 78-10).
11
S. K u n o w s k i, Teologia a potrzeby pedagogiki katolickiej. „Ateneum KapaĔskie”
1959, z. 300-302, s. 243.
12
T e n Ī e, Podstawy wychowania duszpastersko-katechetycznego, „Katecheta” 1962, nr 6,
s. 121.
13
Por. S. S i e k, OsobowoĞü. Struktura, rozwój, wybrane metody badania, Warszawa 1982,
s. 189.
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wiedzialnoĞü za swoje wasne Īycie i rozwija siĊ w jedyny, nie powtarzalny
sposób14.
Rezultatem chrzeĞcijaĔskiego wychowania jest czowiek Īyjący Ğwiadomie, na miarĊ modelu-wzorca (ideau) Jezusa Chrystusa. Stan doskonaoĞci
(ĞwiĊtoĞci) osoba ludzka osiąga poprzez realizacjĊ konkretnych zasad podanych przez Boga. Ksztatowanie w sobie takiej postawy jest procesem ciągym, a Īycie religijne winno byü stale doskonalone. Chodzi tu przede wszystkim o zasady podane w dekalogu i nauczaniu Jezusa Chrystusa, ale równieĪ
o proste sprawnoĞci i normy Īycia codziennego, takie jak: kultura sowa,
uprzejmoĞü, grzecznoĞü, punktualnoĞü, sumiennoĞü, systematycznoĞü, szczeroĞü, prostolinijnoĞü, bezpretensjonalnoĞü, uczciwoĞü, odpowiedzialnoĞü i rzetelne penienie okreĞlonych ról spoecznych. DoskonaoĞü postawy chrzeĞcijaĔskiej skada siĊ z tysiĊcy drobiazgów, które w sumie skadają siĊ na waĞciwe realizowanie roli dziecka BoĪego i odpowiedĨ osoby ludzkiej na kierowane wobec niego BoĪe oczekiwania. Innymi sowy – Bóg wzywa czowieka
do realizacji okreĞlonych zadaĔ, pragnąc jego dobra i szczĊĞcia. Bóg kieruje
do kaĪdej osoby ludzkiej wezwanie do rozwoju (doskonaoĞci, ĞwiĊtoĞci),
czyli do podjĊcia pracy samowychowawczej. Mistrz z Nazaretu sformuowa
to nastĊpująco: „bądĨcie wiĊc wy doskonali, jak doskonay jest Ojciec wasz
niebieski” (Mt 5, 48).
Analizując proces wychowania w religii chrzeĞcijaĔskiej, naleĪy uĞwiadomiü sobie, Īe w tej koncepcji gównym wychowawcą jest Bóg. Inni wychowawcy, podejmując swoją aktywnoĞü pedagogiczną, winni mieü ĞwiadomoĞci,
Īe czynią to jako powoani do tej roli przez Boga, a sami (jako zmierzający do
ostatecznego celu, tj. zbawienia) mają podejmowaü aktywnoĞü samowychowawczą, czyli doskonaliü siĊ w Īyciu religijnym. W chrzeĞcijaĔskiej koncepcji wychowawca i wychowanek zmierzają do wspólnego celu (zbawienia),
a ten pierwszy jest tylko starszym i bardziej doĞwiadczonym przewodnikiem
na drodze osobowego doskonalenia.
Wychowanie chrzeĞcijaĔskie oparte jest na ideach i wartoĞciach goszonych przez Jezusa z Nazaretu, w których na czoo wybija siĊ walor mioĞci.
Pedagogia chrzeĞcijaĔska, rozumiana jest jako wspomaganie osoby w jej rozwoju ku dojrzaoĞci religijnej, której wzór-model ukazuje Chrystus. Wychowanie polega na poznaniu siebie – pod wpywem i z inspiracji wychowawcy
lub wychowawców – oraz Ğwiadomym podjĊciu pracy nad wasnym rozwojem. W tym ujĊciu kaĪda osoba ludzka jest przez Boga powoywana do zreali14

Z. C h l e w i Ĕ s k i, DojrzaoĞü: osobowoĞü, sumienie, religijnoĞü, PoznaĔ 1991, s. 14-15.
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zowania okreĞlonych zadaĔ, czyli wasnego, osobistego powoania. MoĪna
powiedzieü, Īe ĞwiadomoĞü powoania jest istotnym elementem wychowania
chrzeĞcijaĔskiego. Mistrz z Nazaretu jednoznacznie wzywa: „JeĞli chcesz byü
doskonay, idĨ, sprzedaj co posiadasz […] przyjdĨ i chodĨ za mną” (Mt 19, 21).
Wychowanie chrzeĞcijaĔskie15 opiera siĊ wiĊc na zasadach religii zainicjowanej przez Jezusa z Nazaretu i polega na ksztatowaniu wiernych do Īycia
wedug regu ewangelii, których ideaem jest mioĞü Boga i braterska mioĞü
miĊdzy ludĨmi. Podstawowe zasady podporządkowane są trzem cnotom ewangelicznym: wierze, nadziei i mioĞci oraz idei tworzenia królestwa BoĪego na
ziemi. W Ğwietle katolickiej nauki czowiek jest osobą zdolną do rozwoju, a w
tym procesie waĪną rolĊ peni ĞwiadomoĞü wasnego powoania oraz postawa
charakteryzująca siĊ mioĞcią i nadzieją, które ukierunkowują i wzmacniają
realizacjĊ ról spoecznych. Bóg powouje kaĪdego czowieka do konkretnych
zadaĔ i odkrywanie tych indywidualnych celów jest waĪne dla kaĪdej osoby
ludzkiej. Wykrycie ich, przyjĊcie i realizacja są fundamentalnymi elementami
dojrzaej postawy chrzeĞcijaĔskiej. Przeanalizujemy teraz rozumienie powoania w religii chrzeĞcijaĔskiej, której objawienie obejmuje Stary i Nowy Testament.

4. BIBLIJNE ROZUMIENIE POWOANIA I NADZIEI

ChrzeĞcijaĔskie rozumienie powoania i nadziei opiera siĊ na PiĞmie Ğw.
Bardzo interesujące jest ujĊcie nadziei w Biblii. Na samym początku ludzkich
dziejów, po grzechu Adama i Ewy, Bóg daje obietnicĊ wyjĞcia z dramatycznej
sytuacji (Rdz 3, 15; 9, 1-17), czyli daje ludzkoĞci nadziejĊ. Historia nadziei
biblijnej wyraĨnie uwidacznia siĊ w dziejach Abrahama, który otrzyma obietnicĊ otrzymania ziemi i licznego potomstwa (Rdz 12, 1). Gównym przedmiotem nadziei ludu wybranego byy naturalne rzeczy, takie jak: „ziemia mlekiem i miodem pynąca” (Wj 3, 8) oraz róĪne formy dobrobytu16. Natomiast
dla proroków przedmiotem nadziei zarówno Izraela, jak i innych narodów by
Bóg17 i Jego królestwo18.
15

Por. W. C i c h o s z, Wychowanie chrzeĞcijaĔskie wobec postmodernistycznej prowokacji,
GdaĔsk 2001, s. 84-85.
16
Por. Rdz 49; Wj 23, 27-33; Kp 26, 3-13; Pp 28.
17
Por. Iz 60, 19; 63, 19; 51, 5; Ps 96-99.
18
W Biblii dobra ziemskie są uznawane jako wyraz BoĪego bogosawieĔstwa (Rdz 39, 5;
49, 25), który w ten sposób okazuje swoją wiernoĞü wzglĊdem obietnicy i przymierza (Wj 23,
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Biblia ukazuje teĪ wiele piĊknych przykadów powoania róĪnych ludzi do
jakiĞ zaplanowanych przez Boga zadaĔ, przy czym dokonywao siĊ to zazwyczaj w jakiĞ specyficznych, swoistych i niecodziennych okolicznoĞciach. MoĪna przywoaü tu wiele przykadów, takich jak: powoanie Abrahama19, MojĪesza (Wj 3, 10. 16), Izajasza (Iz 6, 9), Jeremiasza20, Amosa (Am 1, 15),
Ezechiela (Ez 3, 1. 4) itd. Pismo Ğw. Starego Testamentu, opisując róĪne powoania, okreĞla je terminami: woaü, zapraszaü, wybieraü. Z jego lektury
wynika jasno, Īe powoanie jest darem Boga dla czowieka. To Bóg powouje
czowieka do konkretnych zadaĔ, czyli wyznacza mu okreĞlone „posannictwo” i zaplanowane przez niego zadania (cel). Powoanie jest apelem, jaki
Bóg kieruje do czowieka, którego sobie wybra i którego przeznacza do jakichĞ specjalnych zadaĔ w ramach Jego planów.
W biblijnym rozumieniu u Ĩróde powoania znajduje siĊ specjalne wybranie BoĪe, mające jakiĞ cel21. BoĪy apel skierowany do osoby powinien byü
przez nią przyjĊty. Taka decyzja zasadniczo zmienia dotychczasowe istnienie

25; Pp 28, 2). Jahwe jest zawsze wierny i peen miosierdzia, jest „nadzieją Izraela" (Jer 14,
18; 17, 13 n.). Natomiast prorocka koncepcja nadziei obejmuje zapowiedĨ pokoju, ĞwiatoĞci,
uleczenia, raju, przymierza. Izrael „bĊdzie nasycony bogosawieĔstwami" Jahwe (Jer 31, 14;
Oz 2, 23 n.; Iz 32, 15; Jer 31) i ujrzy, jak bĊdą napyway ku niemu bogactwa innych narodów
(Iz 61) oraz bĊdzie napeniony znajomoĞcią Boga (Iz 11, 9; Hab 2, 14), który dokona odnowy
serc (Jer 31, 33 nn.; Ez 36, 25 nn.). Biblijna nadzieja wskazuje na fakt, Īe do Boga nawrócą siĊ
równieĪ narody pogaĔskie (Iz 2, 3; Jer 3, 17; Iz 45, 14 n.), a wierna suĪba Jahwe zapewni
mieszkanie z Nim (Ps 63; 84). Por. Sownik teologii biblijnej, s. 510.
19
„Pan rzek do Abrama: WyjdĨ z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju,
który ci ukaĪĊ. UczyniĊ bowiem z ciebie wielki naród, bĊdĊ ci bogosawi i twoje imiĊ rozsawiĊ: staniesz siĊ bogosawieĔstwem. BĊdĊ bogosawi tym, którzy ciebie bogosawiü bĊdą,
a tym, którzy tobie bĊdą zorzeczyli, i ja bĊdĊ zorzeczy. Przez ciebie bĊdą otrzymyway bogosawieĔstwo ludy caej ziemi. Abram uda siĊ w drogĊ, jak mu Pan rozkaza" (Rdz 12, 1-3).
20
„Pan skierowa do mnie nastĊpujące sowo: Zanim uksztatowaem ciĊ w onie matki,
znaem ciĊ, nim przyszedeĞ na Ğwiat, poĞwiĊciem ciĊ, prorokiem dla narodów ustanowiem
ciĊ. I rzekem: Ach, Panie BoĪe, przecieĪ nie umiem mówiü, bo jestem modzieĔcem! Pan zaĞ
odpowiedzia mi: Nie mów: Jestem modzieĔcem, gdyĪ pójdziesz, do kogokolwiek ciĊ poĞlĊ,
i bĊdziesz mówi, cokolwiek tobie polecĊ. Nie lĊkaj siĊ ich, bo jestem z tobą, by ciĊ chroniü
wyrocznią Pana. I wyciągnąwszy rĊkĊ, dotkną Pan moich ust i rzek mi: Oto kadĊ moje sowa
w twoje usta. Spójrz, dajĊ ci dzisiaj wadzĊ nad narodami i nad królestwami, byĞ wyrywa
i obala, byĞ niszczy i burzy, byĞ budowa i sadzi" (Jr 1, 4-10).
21
Sownik teologii biblijnej, s. 747.
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czowieka22. Nie wszyscy jednak wybrani realizują w peni swoje powoywanie23. Bóg akceptuje wolnoĞci czowieka, co moĪna odczytaü zwaszcza na
kartach Nowego Testamentu, gdzie jest wiele tego rodzaju przykadów. PiĊknie i sugestywnie jest opisana scena zwiastowania (k 1, 26-38). Zarejestrowany w Ewangelii dialog Ğwiadczy dobitnie o personalistycznej relacji Boga
do czowieka. Bóg szanuje wolną wolĊ czowieka, któremu daje okreĞloną
propozycjĊ24.
Jezus zainicjowa kreacjĊ królestwa BoĪego w Ğwiecie (Mt 4, 17). Jest ono
rzeczywistoĞcią religijną i duchową, ale w jakiejĞ wstĊpnej formie istnieje
w naturalnym (empirycznym) Ğwiecie. Chrystus powouje ludzi, aby przez
wiarĊ, nadziejĊ i mioĞü wchodzili do jego królestwa. Przedmiotem chrzeĞcijaĔskiej nadziei jest przekonanie o moĪliwoĞci zjednoczenia z Bogiem oraz
osiągniĊcie Īycia wiecznego i chwalebne spotkanie z Synem BoĪym. ĝw. Piotr
twierdzi, Īe uczniowie Jezusa „zrodzeni są do Īywej nadziei” (1 P 1, 3) i oczekują spotkania ze swoim zmartwychwstaym Mistrzem, przy czym apeluje
„bracia, starajcie siĊ umacniaü wasze powoanie i wybór” 2 P 1, 10). Tak wiĊc
nadzieja ĞciĞle wiąĪe siĊ z powoaniem i wyborem i nadaje sens ludzkiemu
Īyciu, pozwala „rozumieü chwilĊ obecną” (Rz 13, 11).
W sensie teologicznym nadzieja polega na ufnoĞci w Bogu wszechmocnym
i miosiernym, iĪ wszystko, co On przyobieca czowiekowi (w swoim Objawieniu), speni siĊ, a wiĊc osoba ludzka spodziewa siĊ osiągnąü dobra, które
Bóg przyrzek, przede wszystkim jest to wieczne zbawienie, czyli przyszoĞü
pena szczĊĞcia, do którego są wezwani wszyscy ludzie. Obietnice Boga stopniowo objawiay ludowi wspaniaoĞü tej przyszoĞci, która ma byü rzeczywistoĞcią nie z tego Ğwiata, czyli „ojczyzną niebieską” (Hbr 11, 16), Īyciem
wiecznym, w którym czowiek bĊdzie „podobny do Boga” (1 J 2, 25; 3, 2).
Osobisty aspekt powoania moĪna znaleĨü w bardzo wielu tekstach Pisma Ğw, gdy Bóg
wymawia imiĊ tego, kogo powouje (Rdz 15, 1; 22, 1; Wj 3, 4; Jer 1, 11; Am 7, 8; 8, 2),
a niekiedy daje wprost swemu wybranemu nowe imiĊ (Rdz 17, 1; 32, 29; por. Iz 62, 2).
23
Niektórzy królowie narodu wybranego, chociaĪ byli pomazaĔcami PaĔskimi, nie suchali
BoĪego posania, np. Saul, Dawid.
24
W chrzeĞcijaĔstwie rozumnoĞü, wolnoĞü i zdolnoĞü do mioĞci to cechy, które upodabniają czowieka do Boga. Czowiek jest istotą rozumną i wolną. WolnoĞü umoĪliwia mu
w peni samorealizacjĊ, dlatego jest ona waĪna w procesie rozwojowym czowieka. Dorastanie
do wolnoĞci jest powiązane z dwoma niebezpieczeĔstwami. Pierwsze polega na tym, Īe czowiek moĪe utraciü wolnoĞü przez zbyt mocne przywiązanie siĊ do dóbr materialnych (pieniądze, mieszkanie, praca) i innych ziemskich wartoĞci. Druga forma zniewolenia pochodzi
z zewnątrz, poniewaĪ czowiek moĪe zostaü zniewolony przez innych (otoczenie).
22
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OsiągniĊcie tej przyszoĞci gwarantuje zaufanie i wiernoĞci Boga oraz wiara
w Jego obietnice. ChrzeĞcijanin mający nadziejĊ jest przede wszystkim przekonany, Īe osiągnie cel, który Ğw. Pawe wyraĨnie okreĞla: „nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Fp 3, 20).
Nadzieja daje zdolnoĞü specyficznego, niektórzy twierdzą, Īe niezawodnego widzeniem rzeczywistoĞci, o czym jest przekonany Ğw. Pawe: „nadzieja
zawieĞü nie moĪe, poniewaĪ mioĞü BoĪa rozlana jest w sercach naszych przez
Ducha ĝwiĊtego” (Rz 5, 5). Nadzieja jest odwaĪnym patrzeniem w przyszoĞü.
Jest szczególną sztuką ujmowania rzeczywistoĞci i tego, co nadchodzi. Ludzie
nadziei nastawieni są na przyszoĞü, na dobre zmiany, ku zdobywaniu lepszych owoców, są zdolni na ryzyko. DziĊki nadziei czowiek w rzeczywistoĞci
posuwa siĊ naprzód, rozwija siĊ, zgĊbia siebie i Ğwiat, pokonuje ograniczenia.
Tak jest w caym Īyciu, w rzeczach drobnych i wielkich, osobistych i spoecznych, materialnych i duchowych25.

5. POWOANIE I NADZIEJA W PEDAGOGII JEZUSA

Publiczna dziaalnoĞü Jezusa obejmowaa zarówno wystąpienia wobec szerokiego gremium suchaczy, jak i grupy uczniów, z której z czasem wyselekcjonowanych zostao dwunastu apostoów. Chrystusowe orĊdzie skierowane
wiĊc byo do wszystkich. KaĪdy czowiek jest powoany do Īycia w przyjaĨni
z Bogiem, czyli do doskonaoĞci i ĞwiĊtoĞci. Stan taki jest nieustannym procesem i osiąga siĊ go poprzez respektowanie BoĪej woli i wypenianie waĞciwej
kaĪdemu czowiekowi roli. Do niektórych uczniów Jezus kieruje jednak specjalne wezwanie, aby byü Jego uczniem oraz krzewicielem i realizatorem Jego
nauki.
Warto wnikliwie przeanalizowaü szczególne powoywanie przez Jezusa
swoich uczniów26. WstĊpnym etapem jest zawsze personalne wezwanie skierowane do adepta: „PójdĨ za mną”. Jezus sam wybiera, kogo chcia. Trudno
25

C. S. B a r t n i k, aska drogi, Warszawa: Novum Ars Christiana 1978, s. 8 (Droga nadziei).
26
„Gdy [Jezus] przechodzi obok Jeziora Galilejskiego, ujrza dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieü w jezioro; byli bowiem rybakami.
I rzek do nich: PójdĨcie za Mną, a uczyniĊ was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili
sieci i poszli za Nim. A gdy poszed stamtąd dalej, ujrza innych dwóch braci, Jakuba, syna
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w odzi swe sieci.
Ich teĪ powoa. A oni natychmiast zostawili ódĨ i ojca i poszli za Nim" (Mt 4, 18-22).
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jest ustaliü jakieĞ wyraĨne kryteria Jego decyzji (por. Mk 3, 13-14, J 15, 16).
Osobiste wezwanie ma charakter indywidualny, przy czym pozytywna odpowiedĨ powoywanego ucznia wypywaa z faktu bezpoĞredniego kontaktu
z Nauczycielem. Jezus w tym akcie jednoznacznie podkreĞla swoją rolĊ: „Nie
wyĞcie Mnie wybrali, ale Ja was wybraem i przeznaczyem was na to, abyĞcie
szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa” (J 15, 16). Dalszym etapem jest
pójĞcie wezwanego za Mistrzem.
PostĊpujący za Jezusem uczniowie doĞwiadczali misterium wchodzenia
w relacjĊ z niewidzialnym Bogiem Ojcem. Mówi o tym sam Chrystus: „Wszystko przekaza mi mój Ojciec. Nikt teĪ nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt
nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawiü” (Mt 11, 27; k 10, 20).
Dar powoania i odpowiedĨ na nie czowieka są wyraĨnie ukazane w opisach
ewangelicznych. ĝw. Marek pisze: „[Jezus] wyszed na górĊ i przywoa do
siebie tych, których sam chcia, a oni przyszli do Niego. I ustanowi Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by móg wysyaü ich na goszenie nauki, i by mieli
wadzĊ wypĊdzaü ze duchy” (Mk 3, 13-15). Z jednej strony mamy decyzjĊ
Jezusa, a z drugiej „przyjĞcie” uczniów i autonomicznie podejmowana przez
nich decyzja „pójĞcia za” Mistrzem, który przekazuje oĪywczą naukĊ z mocą
(por. Mk 1, 27), popierając ją niezwykymi znakami27. PójĞcie za Nauczycielem oznacza uwierzenie w Jego naukĊ i decyzjĊ naĞladowania Mistrza28. Jezus
objawia swoją mesjanistyczna misjĊ, którą potwierdza swoim zmartwychwstaniem, w ten sposób ugruntowuje wasny autorytet i ączy uczniów ze
sobą. Jezus Ğwiadomie wybiera i wychowuje uczniów, aby zawierzyü im realizacje swojej misji, czyli mają oni realizowaü Jego zbawcze zadania.
Mistrz mobilizowa uczniów do intelektualnego wysiku i duchowej aktywnoĞci. Zmusza ich do indywidualnej odpowiedzi, której konsekwencją
bĊdzie cakowite oddanie siĊ uczniów realizacji misji zbawiania Ğwiata29. KiedyĞ skierowa do nich pytanie: „Za kogo uwaĪają mnie ludzie?”. A nastĊpnie
indagowa ich juĪ bardzo konkretnie: „A wy za kogo mnie uwaĪacie?” (Mk 8,
27. 29). Pedagogia Jezusa polegaa wiĊc na mobilizacji intelektualnej
uczniów, a nastĊpnie na otwieraniu ich serca oraz animowanie do dziaania.
Ostateczną fazą pedagogii Jezusa wzglĊdem uczniów byo ksztatowanie ich
postawy, aby „byli Ğwiadkami”. Przy czym Jezus by realistą i mia ĞwiadomoĞü, Īe powouje uczniów do bardzo trudnej misji, dlatego wyraĨnie ich
27

T. H e r g e s e l, Jezus cudotwórca, Katowice 1987, s. 181.
C. M. M a r t i n i, Jezus jako wychowawca, „Horyzonty Wiary” 1993, nr 10, s. 4.
29
J. G u i l l e t, Jezus Chrystus w naszym Ğwiecie, Warszawa 1980, s. 118-119.
28
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uprzedzi o czekających trudnoĞciach, mówiąc: „Wydadzą was do synagog
i do wiĊzieĔ [...] BĊdzie to dla was sposobnoĞü do Ğwiadectwa” (k 21, 1213). Sią do wejĞcia na tĊ trudną drogĊ i podjĊcia czekających zadaĔ jest
chrzeĞcijaĔska nadzieja na osiągniĊcie wspaniaego celu, czyli wiecznego domu Boga (Mt 5, 34; Mk 16, 19).
NaĞwietlając pedagogiĊ Jezusa, moĪna stwierdziü, Īe Mistrz najpierw powoywa konkretne osoby na swoich uczniów (apostoów), a swoje ogólne
wezwanie do Īycia religijnego kierowa do wszystkich. NastĊpnie przekazywa okreĞlone prawdy, objaĞnia je i przekonywa do nich. Stawia swoim
uczniom konkretne zadania i wymaga odpowiedniego postĊpowanie, przede
wszystkim „bycia Ğwiadkiem”30, przy czym wskazywa, Īe ci, co Ğwiadomie
przyjmą powoanie i bĊdą postĊpowaü wedug Jego nauki, mogą mieü nadziejĊ
na zbawienie i osiągniĊcia nieba.

6. NADZIEJA I POWOANIE W NAUCZANIU KOĝCIOA

KoĞció katolicki zosta powoany przez Chrystusa dla realizacji zbawienia
i umoĪliwienia ludziom dostĊpu do królestwa BoĪego. ChrzeĞcijaĔskie rozumienie powoania nie ogranicza siĊ do aktu BoĪego wezwania czowieka, aby
zrealizowa konkretne zadania. Ono wyraĪa potrzebĊ spenienia okreĞlonej
misji (roli spoecznej) z mioĞcią, która odgrywa najistotniejszą rolĊ w procesie ksztatowania dojrzaej osobowoĞci31. W chrzeĞcijaĔstwie powoanie jest
rozumiane w sensie wewnĊtrznym jako osobowe przekonanie o potrzebie zrealizowania okreĞlonych zadaĔ, ĞciĞle wiąĪe siĊ z porządkiem mioĞci. Powoanie wskazuje na istnienie waĞciwego kaĪdej osobie kierunku rozwoju (powoanie do Īycia w przyjaĨni z Bogiem), który czowiek moĪe odczytaü i wcieliü
w Īycie32.
ChrzeĞcijaĔska nadzieja natomiast koncentruje siĊ na radosnym oczekiwaniu (Rz 12, 12) osiągniĊcia waĞciwego celu, jakim jest BoĪe Īycie, i nieba.
Wskazuje na to Ğw. Piotr, pisząc: „On […] zrodzi nas do Īywej nadziei: do
dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiĊdnącego, które jest zachowane dla was w niebie” (1 P 1, 3) i do uczestniczenia w naturze Boga
(„zostay nam udzielone drogocenne i najwiĊksze obietnice, abyĞcie siĊ przez
30

M a r t i n i, Jezus, s. 7-8.
Por. S i e k, OsobowoĞü, s. 189.
32
Por. K. W o j t y  a, MioĞü i odpowiedzialnoĞü, Lublin: TN KUL 1986, s. 228-231.
31
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nie stali uczestnikami Boskiej natury” 2 P 1, 4). Wierzący powinien przyjmowaü spotykane na tej drodze doĞwiadczenia i cierpienia (1 P 4, 13; Mt 5, 11
n.), bo chwaa, na którą siĊ oczekuje jest tak wielka (2 Kor 4, 17) i okrywa
ona swym blaskiem caą teraĨniejszoĞü (1 P 1, 8 n.). Nadzieja powoduje oĪywienie kontaktu z Bogiem i mioĞü bliĨniego (1 P 4, 7 n.; Jk 5, 8 n.). ĝw. Piotr
napisa: „oczekujemy jednak, wedug obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi,
w których bĊdzie mieszkaa sprawiedliwoĞü. Dlatego, umiowani, oczekując
tego, starajcie siĊ, aby On was zasta bez plamy i skazy” (2 P 3,13-14).
Odczytywanie powoania Īyciowego jako ideau zadanego czowiekowi
przez Pana Boga jest – jak napisa Jan Pawe II „pracą pasjonującą” i „fascynującym trudem wewnĊtrznym”33. W realizacji indywidualnego powoania
i wcielania w Īycie wartoĞci ewangelicznych pomaga czowiekowi nadzieja,
Īe sam Bóg stale wychodzi ku czowiekowi i wspiera go na drodze zbawienia,
poniewaĪ Duch BoĪy jest stale obecny w Īyciu czowieka wierzącego34.
Nadzieja wierzących chrzeĞcijan koncentruje siĊ przede wszystkim na
oczekiwaniu ponownego przyjĞcia Jezusa, który zrealizuje swoje bogosawieĔstwa. Jest to radosne oczekiwanie (Rz 12, 12), nawet wówczas, gdy towarzyszy mu cierpienie (1 P 4, 13; Mt 5, 11 n.), bo chwaa, na którą siĊ oczekuje,
jest tak wielka (2 Kor 4, 17), Īe okrywa swym blaskiem caą teraĨniejszoĞü
(1 P 1, 8 n.). Nadzieja powoduje staą aktywizacjĊ kontaktu z Bogiem i bliĨnimi (1 P 4, 7 n.; Jk 5, 8 n.). Sprawy ziemskie nie powinny przysaniaü nadziei
„uczestniczenia w naturze Boga” (2 P 1, 4). Katechizm ujmuje to zagadnienie
nastĊpująco: „Wiara jest darem danym czowiekowi przez Boga […]. Aby Īyü,
wzrastaü i wytrwaü w wierze aĪ do koĔca, musimy karmiü ją sowem BoĪym
oraz prosiü Pana, aby przymnaĪa nam wiary; powinna ona dziaaü «przez
mioĞü» (Ga 5, 6), byü podtrzymywana przez nadziejĊ i zakorzeniona w wierze KoĞcioa”35.
Dla chrzeĞcijan ukoronowaniem rozmaitych nadziei tej ziemi jest nadzieja
religijna, czyli: nadzieja zbawienia (1 Tes 5, 8), nadzieja Īycia wiecznego
(Tt 1, 2), nadzieja chway (Kol 1, 27). WaĞnie te aspekty podkreĞla Jan Pawe II,
pisząc, Īe „[...] koniec ziemskiego bytowania postrzegany jest jako «przejĞcie» przez most przerzucony miĊdzy Īyciem a Īyciem, miĊdzy kruchą
i nietrwaą radoĞcią doczesną a penią radoĞci, jaką Bóg przeznaczy swoim

List do modych caego Ğwiata, 1985, p. 9.
M a r t i n i, Jezus, s. 7-8.
35
Katechizm KoĞcioa Katolickiego, PoznaĔ: Pallottinum 1994, art. 162.
33
34
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wiernym sugom”36. Czowiek wierzący przyjmuje fakt nieuchronnego kresu
wasnego istnienia jako fakt naturalny, bowiem odchodzenie jest wpisane
w naturĊ czowieka i kaĪdy, kto Īyje Ğwiadomie, zdaje sobie sprawĊ, Īe kiedyĞ
umrze”37. Perspektywa Ğmierci, w kontekĞcie Ğmierci i zmartwychwstania Syna BoĪego, chociaĪ moĪe niepokoiü (a niekiedy lĊkaü i przeraĪaü), moĪe byü
przyjmowana spokojnie, poniewaĪ czowiek wierzący jest przekonany o wiecznym pozaziemskim istnieniu. Jest to postawa nadziei, która wobec oczywistoĞci Ğmierci jest wielką sią osoby wierzącej.
KoĞció, czyli spoecznoĞü powoanych przez Jezusa do zbawienia, ewangeliczne przesanie o mioĞci i nadziei przekazuje ludziom, zachĊcając ich do
wejĞcia na drogĊ widomą do Īycia wiecznego i jest to powszechne, BoĪe powoanie ludzi do ĞwiĊtoĞci. Wierzący, jako osoby przynaleĪne do KoĞcioa,
mają równieĪ indywidualne powoania, charyzmaty i zadania. KaĪdy czowiek
– oprócz powszechnego powoania – ma wiĊc wasne powoanie. W socjologicznym jĊzyku moĪna powiedzieü, Īe kaĪdy czowiek ma przez Boga okreĞloną rolĊ do spenienia w Ğwiecie („Wy przeto jesteĞcie Ciaem Chrystusa
i poszczególnymi czonkami” 1 Kor 12, 27).
Proces powoania dokadnie naĞwietli Jan Pawe II: „Historia kaĪdego powoania kapaĔskiego, podobnie zresztą jak kaĪdego powoania chrzeĞcijaĔskiego, jest historią niewymownego dialogu miĊdzy Bogiem a czowiekiem,
miĊdzy mioĞcią Boga, który wzywa, a wolnoĞcią czowieka, który z mioĞcią
mu odpowiada. MoĪna wyróĪniü dwa zasadnicze elementy powoania chrzeĞcijaĔskiego: wybór przez Boga i autonomiczna (wolna) decyzja czowieka.
Jest to stay schemat kaĪdego powoania (Matki BoĪej, proroków, apostoów,
kapanów, zakonników, wiernych Ğwieckich, kaĪdego czowieka)38. Przy czym
w chrzeĞcijaĔstwie mówi siĊ o powszechnym powoaniu wszystkich wierzących oraz o szczegóowym powoaniu poszczególnych osób do zrealizowania
specyficznych celów.
We wspóczesnym KoĞciele szczególne powoanie realizują osoby duchowne, które decydują siĊ na pene osobowe zaangaĪowanie w BoĪą misjĊ.
Jest to specjalna forma Īycia, która nie jest przeznaczona dla wszystkich, ale
jest przez niektórych dobrowolnie obierana jako stay stan Īycia, który wyraĪa
J a n P a w e  I I, List Ojca ĝwiĊtego. Do moich Braci i Sióstr – ludzi w podeszym
wieku, Watykan 1999, n. 16.
37
W. C h u d y, Odchodzenie z nadzieją. U podstaw pedagogiki umierania, w: Dar i tajemnica Ğmierci. TydzieĔ Eklezjologiczny 2006, W trosce o KoĞció, t. VII, red. K. Mielcarek,
Lublin 2006, s. 118.
38
J a n P a w e  I I, Adhortacja apostolska Pastorem Dabo Vobis, art. 36.
36
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siĊ w poĞwiĊceniu siĊ suĪbie BoĪej. Ojciec Ğw. Jan Pawe II pisze wyraĨnie,
Īe BoĪy dar powoania do stanu duchownego nie unicestwia wolnoĞci czowieka, lecz ją pobudza i rozwija39. KoĞció, realizując misjĊ Jezusa, podejmuje
dzieo formacyjne wobec powoanych do stanu duchownego, przy czym istnieje ĞwiadomoĞü, Īe powoany (suga BoĪy) wywodzi siĊ z ludzi i ma im
suĪyü, co wyraĪanie podkreĞla Ğw. Pawe: „KaĪdy bowiem arcykapan z ludzi
brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących siĊ do Boga”
Hbr 5, 1). ĩycie i posuga kapana winny byü dostosowane do kaĪdej epoki
i kaĪdego Ğrodowiska.
Bardzo wnikliwą analizĊ roli nadziei w ludzkim Īyciu dokona Benedykt
XVI w encyklice Spe salvi. Rozumiejąc dylematy i rozterki czowieka, papieĪ
wskazuje, Īe jednym z gównych Ĩróde wspóczesnego kryzysu czowieka
jest utrata tej perspektywy, jaką czowiekowi daje chrzeĞcijaĔska wiara i nadzieja. Wiara w Boga i Īycie wieczne jest substancją nadziei. Benedykt XVI,
charakteryzując mentalnoĞü wspóczesnego czowieka, stwierdza, Īe wiele
osób odrzuca wiarĊ, gdyĪ Īycie wieczne nie wydaje siĊ im rzeczą godną pragnienia. Nie chcą Īycia wiecznego, lecz obecnego, a wiara w Īycie wieczne
wydaje siĊ w tym przeszkodą. Czowiek potrzebuje maych i wiĊkszych nadziei, które dzieĔ po dniu podtrzymują go w Īyciu. WaĪna jest jednak wielka
nadzieja, a jest nią Bóg, który obejmuje wszechĞwiat, i który moĪe daü to,
czego sami nie moĪemy osiągnąü. PapieĪ konstatuje. „Kto nie zna Boga, chociaĪ miaby wielorakie nadzieje, w gĊbi nie ma nadziei, która podtrzymuje
cae Īycie”40.
Konkludując, moĪna stwierdziü, Īe ĞwiadomoĞü wasnego powoania i wyraĨnego celu (Īycie wieczne z Bogiem), który jest wart penego osobowego wysiku, oraz przekonanie (a nawet pewnoĞü) – wypywające z chrzeĞcijaĔskiej nadziei – o moĪliwoĞci osiągniĊcia tego celu nadają ludzkiej egzystencji ostateczny
sens i są bardzo waĪnymi elementami w procesie rozwojowym czowieka.

ZAKOēCZENIE

Niektórzy postmoderniĞci i tzw. realiĞci twierdzą, Īe nadzieja – w chrzeĞcijaĔskim ujĊciu – jest ucieczką od rzeczywistoĞci lub rodzajem alienacji,
39
40

T e n Ī e, Adhortacja apostolska Vita consecrata, art. 2.
Encyklika Spe salvi „O nadziei chrzeĞcijaĔskiej”, art. 31.
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a mówienie o powoaniu jest pustosowiem. ĝwiadczy to jednak o spyconym
i powierzchownym rozumieniu tych rzeczywistoĞci. Nadzieja chrzeĞcijaĔska
i przyjĊcie koncepcji powoania, która jest charakterystyczna dla tej religii,
jest wejĞciem w gĊbsze pokady rzeczywistoĞci i nowym sposobem jej widzenia, co umoĪliwia czowiekowi peniejszy rozwój.
Analizując zagadnienie powoania i nadziei w chrzeĞcijaĔskiej pedagogii,
moĪna stwierdziü: Po pierwsze – w Ğwietle katolickiej nauki czowiek jest
osobą zdolną do rozwoju. Po drugie – w procesie chrzeĞcijaĔskiego rozwoju
waĪną rolĊ peni zrozumienie przez osobĊ ludzką wasnego powoania, która
wyraĪa siĊ postawą mioĞci. Bóg, bĊdący MioĞcią, obdarza czowieka darem
powoania, do przyjaĨni z sobą, innymi ludĨmi i Ğwiatem. Po trzecie – nadzieja chrzeĞcijaĔska, czyli przekonanie o moĪliwoĞci zrealizowania zaplanowanych przez Boga zadaĔ, wzmacnia motywacjĊ do realizowania zadaĔ ogólnych i indywidualnych powinnoĞci, czyli penienia ról spoecznych. Czowiek
autonomiczną decyzją moĪe odpowiedzieü na to wezwanie lub je zlekcewaĪyü. Przyjmując je, podejmuje okreĞlony sposób Īycia (jego postĊpowanie jest
nacechowane mioĞcią Boga i bliĨnich); wówczas nastĊpuje rozwój osobowy,
doskonalenie moralne, w chrzeĞcijaĔskim rozumieniu osiąganie ĞwiĊtoĞci.
JeĪeli natomiast jednostka nie akceptuje swojego powoania, wówczas uwidaczniają siĊ róĪnego rodzaju problemy osobowe (utrata sensu Īycia, trudnoĞci w przyjĊciu koniecznoĞci ofiary i poĞwiĊcenia, zmierzenia siĊ z problemem cierpienia i Ğmierci) i spoeczne (niedostosowanie spoeczne).
Konkludując, moĪna stwierdziü, Īe odkrycie i akceptacja wasnego powoania i przyjĊcie chrzeĞcijaĔskiej nadziei pozwala osobie ludzkiej na rozwój
i sensowne Īycie oraz przezwyciĊĪanie trudnoĞci i tworzenie w sobie oraz
w relacjach z innymi harmonii i dobra. ĝwiadomoĞci wiĊc wasnego powoania i wyraĨnego celu, jakim jest Īycie z Bogiem i wieczne szczĊĞcie, są
waĪnymi elementami nadającymi ostateczny sens ludzkiej egzystencji oraz
czynnikami sprzyjającymi osobowemu rozwojowi czowieka.

SOME REFLECTIONS ON VOCATION
IN THE CHRISTIAN CONCEPTION OF EDUCATION
Summary
Christian is a religion that assumes the personalistic and integral conception of man. The
human individual is an individual and personal being with physical (carnal) and spiritual (religious, eschatological) dimensions. In the process of shaping a mature Christian personality the
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awareness of vocation, hope for full (physical, intellectual, social, and religious-moral) development, and accomplishment of the human goal worthy of the person play an important role.
The awareness of one's own calling, general (to holiness) and personal (to a particular social
role), are important elements in Christian education. This education is based on the principles
of religion initiated by Jesus, and it consists in conveying His message and self-improvement
of the faithful in conformity with the rules of the Gospel. The latter's ideal being the love of
God and brotherly love among people.
Now analysing the issue of vocation and hope in Christian education one may state that in
the light of the Catholic doctrine man is a person capable of development. In this process it is
important that the faithful understand their own calling and adopt attitudes of love and hope.
Hope strengthens motivation to realise general propositions and individual obligations, that is,
social roles. Man is called by God to salvation and definite tasks. With his autonomous decision he responds to this calling by his respective way of life. The latter shoud be imbued with
the faith in God, love of God and neighbour, and hope that one has some opportunities for
development, perfectibility (to be holy) and eternal life. According to Christian understanding,
God with His independent decision endows man with the gift of calling to life and holiness.
Man may accept this proposal or not. Acting against God's intention, however, always brings
forth dramatic consequences.
To sum up, we may say that the attitude of Christian hope helps us overcome the difficulties in our worldly life, so that we can make efforts to accomplish the goal of the Kingdom of
God (heaven). The awarness of one's own vocation and a clear goal, i.e. life with God and
eternal bliss, are important elements that confer the ultimate sense on human existence and
factors conducive to the personal development of man.
Sowa kluczowe: powoanie, nadzieja, wychowanie chrzeĞcijaĔskie, pedagogia Jezusa.
Key words: vocation (calling), hope, Christian education, Jesus' education.
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BEZRADNOĝû I SAMODZIELNOĝû
JAKO KATEGORIE PEDAGOGICZNE
OD ROZPOZNANIA PATOLOGII
DO KSZTATOWANIA PODMIOTOWOĝCI

Nasz sąd o czowieku to walny czynnik ksztatowania tego
czowieka. Czowiek nie jest czymĞ skoĔczonym, – i sam
siĊ nie zna. To, co ja swoją interpretacją z jego wnĊtrza na
jaw wydobywam, to dla niego moĪe siĊ staü miarodajne
jako okreĞlenie wasnej istoty.
Henryk Elzenberg

1. Gdy rozpatruje siĊ bezradnoĞü i samodzielnoĞü jako kategorie pedagogiczne, to
istotnym, a nawet niezbĊdnym elementem „milczącego ta” okazuje siĊ kategoria nadziei. W teorii i praktyce dziaaĔ pedagogicznych Īywi siĊ bowiem nadziejĊ, Īe –
mimo wielorakiego oporu i czĊstokroü mnoĪących siĊ przeciwnoĞci – moĪna efektywnie ksztatowaü sprawnoĞci pozwalające przezwyciĊĪaü niepoĪądany stan bezradnoĞci i osiągaü – w jakimĞ zakresie – postulowaną samodzielnoĞü. Teoria i praktyka
pedagogiczna zmagają siĊ wiĊc nieustannie wprost i poĞrednio z pokusą porzucenia
nadziei, Īe moĪe byü lepiej, Īe jeszcze moĪna doprowadziü do pozytywnie ocenianych zmian. Zanik nadziei jest jednym z podstawowych zagroĪeĔ dla waĞciwego
formuowania koncepcji i przebiegu dziaaĔ pedagogicznych. JeĞli doĞwiadcza siĊ
w pedagogice braku nadziei, to wzmagają siĊ wówczas biernoĞü i apatia, wrĊcz marazm, bowiem ludzi zaczyna siĊ postrzegaü jedynie jako „beznadziejne przypadki”,
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które nie rokują jakiejkolwiek poprawy. Stan beznadziei unicestwia sensowną teoriĊ
i praktykĊ pedagogiczną. Pedagog dlatego kontroluje i krytycznie rozpoznaje swe postĊpowanie, gdyĪ musi siĊ wystrzegaü wytworzenia dziĊki swej aktywnoĞci (dziĊki
swym „dobrym chĊciom”) takiej sytuacji, gdy nad sferą jego dziaalnoĞci mógby
susznie zawisnąü napis z dantejskiego pieka: „porzuücie wszelką nadziejĊ, którzy tu
wchodzicie”.
1.1. Do jednego z podstawowych zadaĔ profesji lekarza naleĪy trafna diagnoza
stanu zdrowia pacjenta oraz waĞciwe komunikowanie o rozpoznanej sytuacji. Dlatego zdarza siĊ lekarzowi orzekaü, iĪ „nie ma juĪ nadziei na poprawĊ”, jeĞli stan
zdrowia ulega radykalnemu pogorszeniu, a funkcje Īyciowe nieodwoalnie juĪ zanikają. Takie orzeczenie skierowane do osób najbliĪszych pacjentowi – mimo swej
pozornej brutalnoĞci, gdyĪ wĞród jego odbiorców znikają iluzje i zudzenia podtrzymujące nadziejĊ, Īe bĊdzie poprawa – moĪe wszakĪe przyczyniü siĊ do wytworzenia
szczególnej bliskoĞci miĊdzy umierającą osobą a towarzyszącymi jej bliskimi. Zostali
oni bowiem jakby wyzwoleni z motywujących ich dziaania iluzji i zudzeĔ, Īe moĪna
jeszcze o coĞ zabiegaü, dziĊki czemu mogą siĊ teraz przede wszystkim skupiü na osobie, z którą siĊ ostatecznie Īegnają i doĞwiadczyü „majestatu Ğmierci”. Atoli w profesji pedagoga trudno dostrzec sytuacjĊ analogiczną do lekarskiego orzeczenia, iĪ „nie
ma juĪ nadziei na poprawĊ”; trudno dostrzec sytuacjĊ, w której ujawniyby siĊ wskazane tu walory takiego orzeczenia. Jedną z powinnoĞci pedagogicznych wydaje siĊ
nieustanne podtrzymywanie tych wartoĞciowych iluzji i zudzeĔ, Īe moĪna jeszcze
o coĞ zabiegaü, aby spowodowaü poĪądane zmiany.
1.2. Pedagog w sowim dziaaniu wĞród innych form ludzkiej aktywnoĞci wyróĪnia
szczególny status nadziei i sposób jej doĞwiadczania. Jego dziaalnoĞü charakteryzuje
równieĪ to, Īe pokada on w kimĞ nadziejĊ, Īe ten ktoĞ bĊdzie siĊ zmienia na lepsze.
Zarazem ta osoba powierza pedagogowi swą nadziejĊ, Īe moĪe siĊ ona zmieniü na lepsze
oraz pokada nadziejĊ w pedagogu, Īe jej nie zawiedzie, ale profesjonalnie wesprze
w trudnym i zoĪonym procesie zmian. Osobliwa dialektyka powiernictwa nadziei jest
jednym ze znamion waĞciwie pojĊtych dziaaĔ pedagogicznych.
2. PostĊpowaniem badawczym pedagoga rozpoznającego stan bezradnoĞci powinno
kierowaü przekonanie o potrzebie przeciwdziaania tej niepoĪądanej sytuacji. Takie
zalecenie, przyjĊte w punkcie wyjĞcia analiz, dotyczy studiów i badaĔ pedagogicznych
skupionych na patologicznym zjawisku indywidualnego i spoecznego doĞwiadczenia
bezradnoĞci w obszarze dziaaĔ wychowawczych, opiekuĔczych i dydaktycznych.
2.1. Diagnozy i analizy pedagogiczne nie mogą zatrzymaü siĊ tylko na trafnych
ustaleniach teoretycznych. Powinny przecieĪ one – ze wzglĊdu na cel dziaaĔ pedagogicznych – prowadziü do efektywnego wspierania rozwoju osób dotkniĊtych bezradnoĞcią, konsekwentnego wyprowadzania tych osób z tego niepoĪądanego stanu. A przede wszystkim powinny suĪyü za teoretyczny fundament ksztatowania wielowymiarowej samodzielnoĞci, zwaszcza wzmacniania samostanowienia, czyli podmioto-

MATERIAY

105

woĞci moralnej i podmiotowoĞci spoecznej, oraz samodzielnoĞci poznawczej (samodzielnej aktywnoĞci poznawczej). Przekonania leĪące u podstaw studiów i badaĔ
pedagogicznych mają wiĊc motywacjĊ etyczną i pragmatyczną, opierają siĊ na wyborze okreĞlonych wartoĞci i decyzji o ich urzeczywistnianiu.
2.2. Problematyka indywidualnego i spoecznego doĞwiadczenia bezradnoĞci powinna byü szczegóowo rozpatrywana z punktu widzenia pedagogiki, która posikuje
siĊ analizami psychologii, socjologii i – co nie mniej waĪne – filozofii i etyki. Oczywista wydaje siĊ potrzeba interdyscyplinarnej debaty nad kwestią bezradnoĞci i efektywnymi sposobami jej przezwyciĊĪania. NaleĪy takĪe przy tym pamiĊtaü, iĪ w poszczególnych cyklach ludzkiego Īycia wystĊpują róĪne formy bezradnoĞci i podmiotowoĞci (bezradnoĞü i podmiotowoĞü zmieniają wiĊc swe konotacje).
3. KaĪdy czowiek doĞwiadcza w róĪnych sytuacjach i na wiele sposobów swej
bezradnoĞci, a takĪe obserwuje stan bezradnoĞci u innych. KaĪdy miewa – mocniejsze
lub sabsze – poczucie, Īe nie jest w stanie zaradziü wszelkim wyzwaniom i trudnoĞciom, z którymi przychodzi mu siĊ mierzyü w jego Īyciu, zwaszcza jeĞli w skomasowanej postaci wystąpią one równoczeĞnie.
Stan bezradnoĞci to doĞwiadczenie egzystencjalne i aksjologiczne, którego doznawanie jest bliskie wielu osobom. Dotyczy on róĪnych sfer ludzkiej egzystencji,
a nie jedynie dziaalnoĞci pedagogicznej. Rozpatrzenie dolegliwych dla czowieka typów bezradnoĞci pozwoli lepiej zrozumieü jej obecnoĞü w praktyce dziaaĔ wychowawczych, opiekuĔczych i dydaktycznych.
3.1. Stanu bezradnoĞci doĞwiadczamy zwaszcza w sytuacji zetkniĊcia siĊ z nieuleczalną chorobą. Przede wszystkim chora osoba przeĪywa swą bezradnoĞü wobec
zachodzących w niej zjawisk; doĞwiadcza, Īe dzieje siĊ z nią coĞ, czego ani ona, ani
zajmujące siĊ nią osoby nie potrafią wyeliminowaü. Wraz z tą osobą silnie doĞwiadczają bezradnoĞci jej najbliĪsi, wiedząc, Īe nic wiĊcej nie moĪna zrobiü. Powiada siĊ:
wiedza i technika medyczna są tu bezradne, gdyĪ przerasta to ich aktualne moĪliwoĞci; medycyna nie potrafi juĪ zaradziü jakimikolwiek spoĞród dostĊpnych jej Ğrodków; jej moĪliwoĞci są radykalnie wyczerpane. Choroba nieodwracalnie postĊpuje,
wraz z upywem czasu powiĊkszając spustoszenie, my natomiast jedynie biernie ustĊpujemy pod jej naporem. Podlegamy i ulegamy jej intensywnemu dziaaniu. Nie potrafimy skutecznie opanowaü procesu wyniszczenia organizmu, którego bardzo
chcielibyĞmy uniknąü. Dzieje siĊ coĞ, co jest oceniane jako wysoce niepoĪądane, ale
mimo tej oceny nie mamy – i to okazuje siĊ, Īe Īadnej – moĪliwoĞci efektywnego
dziaania (przeciwdziaania). Wielokrotnie podejmowane próby koĔczą siĊ za kaĪdym
razem tak samo: powtarzającym siĊ niepowodzeniem. Mimo duĪych nakadów nie
osiąga siĊ zamierzonego celu, co tym bardziej umacnia poczucie dotkliwej bezradnoĞci. Uzyskiwane doĞwiadczenie coraz dobitniej i przekonująco poucza nas, Īe zatracamy naszą rzeczywistą sprawczoĞü. ZauwaĪamy, Īe w nas samych postĊpuje zanik
(wypalenie) poczucia naszej sprawczoĞci. Nabieramy silnego, dodatkowo zniechĊca-
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jącego i obezwadniającego nas przeĞwiadczenia o naszej trwaej niemocy wywoywania poĪądanych zmian. BezradnoĞü czowieka i kruchoĞü jego egzystencji szczególnie jaskrawo uwidacznia siĊ w sytuacjach granicznych i ostatecznych: nieuleczalnej choroby, umierania i Ğmierci. Bywa, Īe bezradnoĞü zespala siĊ wówczas z bezsilnoĞcią („juĪ nie mam si”, „juĪ duĪej nie potrafiĊ”) i utratą nadziei, Īe moĪe byü
lepiej (pogrąĪenie siĊ w stanie beznadziei), Īe warto nadal – mimo wysokich kosztów
– dąĪyü do osiągniĊcia jakiegoĞ istotnego dobra (osabienie i destrukcja morale). Jako
jedyna moĪliwa, czy wrĊcz konieczna, postawa jawi siĊ tylko bierne, czĊsto bliskie
rozpaczy (lub „przepenione rozpaczą”) oczekiwanie tego, co ma byü i bĊdzie; co juĪ
teraz jest nieodwracalne i nieuniknione.
3.2. Ale nawet w sytuacji, gdy czowiek staje bezradny wobec nieuleczalnej choroby, nie chce byü równoczeĞnie bezradnym wobec stanów swego ducha; nie chce,
aby Ğmiertelna choroba ciaa – jeszcze za jego Ğwiadomego Īycia – zagarnĊa go
w caoĞci, podporządkowaa sobie wszystkie wymiary jego egzystencji. Próbuje wiĊc
dąĪyü do tego, aby w skrajnie ograniczonym zakresie moĪliwoĞci skutecznego dziaania nadal panowaü nad sobą, zwaszcza nad swymi przeĪyciami i intencjami, aby w ten
sposób zachowaü jakąĞ formĊ efektywnego samostanowienia. Wyraz takiemu nastawieniu dają – obecne w sferze praktyki i w sferze teorii – koncepcje wartoĞci i sensu
Īycia, które realistycznie uwzglĊdniają doĞwiadczanie wielu typów bezradnoĞci nieodwoalnie wpisanych w ludzką kondycjĊ. Nawet pozostając prawie cakowicie bezradnym w obliczu nieuleczalnej choroby, umierania i Ğmierci, czowiek uznaje jednak, Īe moĪe – i powinien – sobie jakoĞ z tą sytuacją radziü, Īe waĞciwe zachowanie
to podjĊcie ryzyka i próba sprostania temu wyzwaniu.
W postawie wielu osób i w Īywionych przez nie przekonaniach (religijnych
i etycznych) uwidacznia siĊ, Īe czowiek takĪe w wielce niedogodnych warunkach
chce coĞ w swoim imieniu zdziaaü, a nie tylko biernie – jako uprzedmiotowiony
obiekt zmian – podlegaü temu, co siĊ z nim dzieje bez jego woli i kontroli. Chce mieü
to niebĊdące wyącznie miym zudzeniem poczucie, Īe coĞ w jego wasnym Īyciu od
niego wciąĪ rzeczywiĞcie zaleĪy. I to wbrew ubezwasnowolniającym i unicestwiającym go bezwzglĊdnym zewnĊtrznym siom.
3.3. Nie tylko w tak dramatycznych i drastycznych sytuacjach doĞwiadczamy
ludzkiej bezradnoĞci i zarazem podejmujemy próby jej przezwyciĊĪenia. Nie tylko
wówczas zwracamy na nią baczniejszą uwagĊ. Jednak opisane doĞwiadczenie jest
powszechne i nade wszystko na tyle fundamentalne w egzystencji czowieka, Īe
wiĊkszoĞü ludzi potrafi siĊ z nim identyfikowaü. Jak siĊ wydaje, ujawnia ono równieĪ
zasadnicze cechy (procesy) ludzkiej bezradnoĞci, które – w sabszym juĪ natĊĪeniu,
choü bywa, Īe nie mniej dramatycznie i drastycznie – wystĊpują w wielu innych sytuacjach: w Īyciu osób dotkniĊtych niepenosprawnoĞcią fizyczną i niepenosprawnoĞcią intelektualną, w trudnoĞciach i niepowodzeniach wychowawczych lub dydaktycznych, w nieumiejĊtnoĞci odnalezienia siĊ w dynamice przemian spoecznych,
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w dugotrwaym bezrobociu, w popadniĊciu w uzaleĪnienia, w niepewnoĞci i dezorientacji moralnej, w kryzysie sensu Īycia.
3.4. Obserwując ludzkie poczynania, moĪna odróĪniü bezradnoĞü niezawinioną
(pochodzącą z natury, bĊdącą wynikiem zjawisk niezaleĪnych od ludzkich zamierzeĔ
i dziaaĔ) i bezradnoĞü zawinioną (stanowiącą efekt czyichĞ Ğwiadomych lub nieĞwiadomych dziaaĔ).
BezradnoĞü niezawiniona moĪe byü wzmagana czyimiĞ dziaaniami i wzmacniana
instytucjonalnie; moĪe równieĪ zostaü zinstrumentalizowana, staü siĊ Ğrodkiem do
manipulacji bezradnym czowiekiem i totalnego wrĊcz przejĊcia wadzy nad nim.
3.5. MoĪliwe jest wyuczenie (wykreowanie) bezradnoĞci:
3.5.1. JeĞli – ujmując rzecz obrazowo – daje siĊ wciąĪ rybĊ na talerzu, zamiast
udostĊpnienia wĊdki i prowadzenia nauki konsekwentnie wdraĪającej do samodzielnego zdobycia ryby (nauki rozwijającej takĪe wyobraĨniĊ o moĪliwoĞciach korzystania z wĊdki).
3.5.2. JeĞli duĪa iloĞü ciągle ponawianych prób osiągniĊcia jakiegoĞ waĪnego celu
wciąĪ (bądĨ zazwyczaj) koĔczy siĊ nastĊpującymi po sobie niepowodzeniami, co osabia motywacjĊ i utwierdza ponawiającego próby w przekonaniu o jego wasnej (nieprzezwyciĊĪalnej) bezradnoĞci, z którą musi siĊ juĪ pogodziü.
3.6. WystĊpuje takĪe swoista patologia Īycia spoecznego, dotycząca równieĪ dziaaĔ pedagogicznych, którą okreĞliü moĪna mianem „cnoty bezradnoĞci”, choü jest to
okreĞlenie prowokacyjnie sformuowane i idące pod prąd obyczaju jĊzykowego. W klasycznym ujĊciu cnota ma walor zdobiący czowieka, a bezradnoĞü wrĊcz przeciwnie
– jakby piĊtnuje czowieka.
Czyni siĊ z bezradnoĞci cnotĊ i siĊ nią obnosi wówczas, gdy moĪna korzystaü
z przyznanego dziĊki temu i spoecznie akceptowanego statusu „jednostki bezradnej”,
mającej tym samym prawo dostĊpu do (np. socjalnych) przywilejów, w tym zakresu
róĪnego typu darmowej pomocy. Za osobliwą „cnotĊ bezradnoĞci” naleĪy uznaü spoecznie sankcjonowany sposób wygodnego Īycia jednostek i grup na czyjĞ koszt i czyjąĞ
odpowiedzialnoĞü, charakteryzujący siĊ gnuĞnoĞcią.
4. WstĊpne rozpoznanie fenomenu wieloaspektowej samodzielnoĞci czowieka.
4.1. Niekiedy w dokumentalnych filmach o Īyciu zwierząt eksponuje siĊ sceny,
w których dorosy osobnik tak ksztatuje zachowania modego, aby móg on rozwijaü
swą samodzielnoĞü. Dorosy osobnik rozbudza i rozwija – nawet przymusem – w modym osobniku pĊd do podejmowania samodzielnych dziaaĔ. Zdecydowanie üwiczy go
w sprawnoĞciach koniecznych do samodzielnego przetrwania. Te sprawnoĞci stanowią
podstawowy „posag”, który mody osobnik otrzymuje na dalsze Īycie.
4.2. Przywoane tu sceny i towarzyszące im komentarze nie tylko ukazują i opisują
edukacjĊ zwierząt. One wiele mówią równieĪ o czowieku: o tym, czym on jest Īywotnie zainteresowany, na co szczególnie zwraca uwagĊ, spoĞród wieloĞci dochodzących do niego informacji; o tym, jak selekcjonując wyniki obserwacji, wyróĪnia
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wĞród nich to, co uznaje za istotne dla siebie. DąĪenie do rozwijania i umacniania
samodzielnoĞci okazuje siĊ tym zjawiskiem, na które czowiek jest wyczulony, gdyĪ
jego róĪne formy odnotowuje i analitycznie siĊ im przygląda. MoĪe przedstawione
sceny i towarzyszące im komentarze są waĞnie takie, bowiem czowiek dostrzega
w nich elementy swego doĞwiadczenia oraz przesanie i wyzwanie dla samego siebie.
Czowiek, tak jak reszta Ğwiata przyrody, ma dąĪyü w stronĊ samodzielnoĞci w róĪnych obszarach swego Īycia, dlatego powinien ksztatowaü swą samodzielnoĞü, rozszerzaü zakres swego samostanowienia i umacniaü swą podmiotowoĞü, jak równieĪ
powinien ksztatowaü samodzielnoĞü tych, z którymi jest związany.
4.3. Uczymy siĊ przez naĞladowanie zachowaĔ obserwowanych u innych, jak podkreĞla to (w naturalistycznym nastawieniu) Arystoteles. Dlatego teĪ szukamy stosownych wzorców i motywacji. Dziaania innych gatunków zwierząt, rozwijających
w modych osobnikach samodzielnoĞü, nas intrygują i inspirują, jednak – jak równieĪ
podkreĞla to Arystoteles – my, ludzie, w odróĪnieniu od innych gatunków jesteĞmy
zwierzĊtami posiadającymi logos, czyli: umiejĊtnoĞü komunikowania siĊ dziĊki posugiwaniu siĊ jĊzykiem i umiejĊtnoĞü rozumowania, które podlega rygorom logiki.
Uznając szczególną (nie tylko praktyczną) wartoĞü tych komunikacyjnych i kognitywnych waĞciwoĞci czowieka, wĞród róĪnego typu poĪądanej samodzielnoĞci, którą
winien on siĊ wykazywaü, wyróĪniamy – jako niezmiernie istotną – samodzielnoĞü
poznawczą. Dlatego teĪ – w dalszej czĊĞci wywodu – przyjdzie skupiü uwagĊ na samodzielnoĞci poznawczej.
4.4. Na zagadnienie samodzielnoĞci spogląda siĊ z róĪnych punktów widzenia.
Nad samodzielnoĞcią jako walorem ludzkich dziaaĔ badania prowadzone są w ramach róĪnych dziedzin nauki. Analizuje siĊ ją zwaszcza pod kątem jej efektywnoĞci,
gdyĪ niesamodzielnoĞü w wielu przypadkach jawi siĊ jako bardziej kosztowana i mao
efektywna. Z tego punktu widzenia formuuje siĊ tezy o wartoĞci samodzielnoĞci dla
efektywnego zarządzania dziaaniem.
SamodzielnoĞü pojmuje siĊ najogólniej jako urzeczywistnianie przez czowieka
samostanowienia i upodmiotowienia w róĪnych obszarach jego aktywnoĞci, a takĪe
jako skoordynowany zespó sprawnoĞci, którymi wykazuje siĊ czowiek w róĪnych
swych dziaaniach.
4.5. Bywają zadania, dla których zalecanego sposobu wykonania nie moĪna krótko
ująü w jednoznaczne instrukcje. Jest tak zwaszcza wówczas, gdy chodzi o zadania
wysoce zoĪone, których przebieg pozostaje w duĪej zaleĪnoĞci od konkretnych, sabo
przewidywalnych warunków. Spenianie takich zadaĔ obarczone jest sporym ryzykiem bĊdu i niepowodzenia. Czowiek wykonujący takie zadania musi wykazaü okreĞlone sprawnoĞci. MoĪna wiĊc zaproponowaü tezĊ prakseologiczną: JeĞli czowiek
Ğwiadomie podejmuje dziaania o wysokim ryzyku, to tym wiĊkszą (bardziej dojrzaą)
musi wykazaü siĊ samodzielnoĞcią i zaradnoĞcią, musi samodzielnie rozpoznawaü
warunki i trafnie je oceniaü, samodzielnie decydowaü o koniecznych – choü wysoce
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ryzykownych – dziaaniach i czyniü to odpowiednio do okolicznoĞci; im jest wówczas
bardziej samodzielny i zaradny, tym skuteczniej osiąga zamierzone cele i tym bardziej efektywnie przeprowadza cae przedsiĊwziĊcie. Ta teza prakseologiczna dotyczy
teĪ dziaaĔ pedagogicznych, zwaszcza tych obarczonych ryzykiem niepowodzenia.
WyraĪone w tej tezie podejĞcie „kalkulujące”, czyli wyceniające opacalnoĞü samodzielnoĞci, nie jest jedynym postrzeganiem samodzielnoĞci czowieka ani nawet powszechnie uznawanym za podstawowe. DąĪenie do samodzielnoĞci, do samostanowienia i poszerzania obszaru swych moĪliwoĞci widziane bywa teĪ w sposób o wiele bardziej liryczny, który sprawia, Īe tym wyraĨniej odczuwa siĊ – czĊsto boleĞnie – granice
ludzkich dąĪeĔ.
5. Postulat i urzeczywistnianie samodzielnoĞci poznawczej.
5.1. Kwestia samodzielnoĞci poznawczej zazwyczaj sytuuje siĊ w dwóch kontekstach: (1) negatywnym i (2) pragmatycznym.
5.1.1. Negatywny kontekst to sądy i dyskusje o braku poĪądanego stopnia samodzielnoĞci poznawczej u osób, które powinny siĊ nią odpowiednio do okolicznoĞci
wykazaü. Pedagodzy zwracają uwagĊ opinii publicznej na wzmoĪone wystĊpowanie
i spoeczne koszta tego typu negatywnych zjawisk.
O masowej skali powaĪnego niedorozwoju samodzielnoĞci poznawczej zaĞwiadczają m.in. wyniki badaĔ nad rozumieniem tekstów przez polskich uczniów, wykazujące bardzo niky stopieĔ rozumienia. W tym kontekĞcie naleĪy rozwaĪyü pytanie:
Kiedy szkoa zdecydowanie demoralizuje ucznia i nauczyciela (czyli niszczy ich morale i etos edukacji), kiedy demoralizuje w wysokim stopniu i w skali masowej?
Wówczas, gdy nie spenia swych podstawowych celów dydaktycznych, gdy zamiast
tego wpaja – w ucznia i w nauczyciela – wyuczoną bezradnoĞü poznawczą, gdy staje
siĊ „instytucjonalnie zorganizowanym pomnaĪaniem bezmyĞlnoĞci”.
W dyskusjach nad konsekwencjami niedowadu sprawnoĞci intelektualnych, zwaszcza samodzielnoĞci poznawczej, podkreĞla siĊ wystĊpowanie nikych zdolnoĞci poznawczych – i ogólniej: negatywnej postawy wobec rzetelnych dziaaĔ poznawczych
– zwaszcza u studentów. Dokumentując i analizując to zjawisko, stwierdza siĊ, Īe
niedowad sprawnoĞci intelektualnych osabia, a nawet paraliĪuje dziaania dydaktyczne waĞciwe dla akademickich uczelni wyĪszych. Ostrzega siĊ, Īe w związku z tą
sytuacją radykalnie zmienia siĊ charakter tych uczelni, gdyĪ ich etos powinien opieraü
siĊ na uksztatowanej juĪ i mogącej siĊ dalej dynamicznie rozwijaü samodzielnoĞci
poznawczej studiujących osób. OczywiĞcie, iĪ fakt ten budzi tylko wówczas niepokój,
gdy uznaje siĊ za suszne przekonanie, Īe forma i treĞü uniwersyteckich dziaaĔ dydaktycznych bezwzglĊdnie wymagają samodzielnych dociekaĔ poznawczych (zarówno ze
strony pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i ze strony studentów).
Za mocny kontrast, na tle którego wyraĨniej widaü poĪądany stan rzeczy, posuĪyü
moĪe konstatacja o wielorako uwidaczniającym siĊ w róĪnych obszarach ludzkiej
aktywnoĞci braku zdolnoĞci do samodzielnych dociekaĔ poznawczych, ich zaniku,
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który szczególnie dotkliwie i destrukcyjnie ujawnia siĊ w procesie uniwersyteckich
dziaaĔ dydaktycznych.
5.1.2. Pragmatyczny kontekst rozpatrywania kwestii samodzielnoĞci poznawczej
wyraĪają m.in. dyskusje o istotnym znaczeniu rozwijania (podnoszenia jakoĞci) róĪnych sprawnoĞci intelektualnych, a wĞród nich samodzielnoĞci poznawczej, dla odnoszenia sukcesów na wymagającym i dynamicznie zmieniającym siĊ rynku pracy.
5.2. JeĞli zachowanie i rozwijanie ludzkiej podmiotowoĞci uznaje siĊ za stan poĪądany, to wówczas hasa i postulaty promujące samodzielnoĞü poznawczą i jej doskonalenie intuicyjnie kojarzą siĊ z wytwarzaniem zdecydowanie pozytywnych stanów i wartoĞci kognitywnych. Natomiast zjawiska przeciwne samodzielnoĞci poznawczej, takie jak bezradnoĞü poznawcza (które wyraĪają formuy: „nie wiem, co
wiem”, „nie wiem, co warte jest to, co wiem”, „nie wiem, dlaczego i skąd to wiem”)
i ubezwasnowolnienie poznawcze (np. w efekcie manipulacji), intuicyjnie osądza siĊ
jako stan zdecydowanie negatywny i wymagający przezwyciĊĪenia.
5.3. PojĊcie samodzielnoĞci poznawczej spontanicznie wiąĪe siĊ z zespoem dodatnio waloryzowanych zdolnoĞci intelektualnych. KomuĞ, kto w niegodnych celach
wykorzystuje posiadane przez siebie jakoĞci intelektualne (m.in. wiedzĊ i umiejĊtnoĞci efektywnego operowania nią), raczej nie przypisuje siĊ samodzielnoĞci poznawczej, tylko powiada siĊ o nim, Īe – mimo posiadanej wiedzy i zdolnoĞci – coĞ go „zaĞlepio”, Īe ma „zniewolony umys”, Īe „nie wie, co czyni”, gdyĪ nie potrafi waĞciwie osądziü wasnego postĊpowania.
5.4. Postulaty goszące koniecznoĞü formowania samodzielnoĞci poznawczej są
przyjmowane Īyczliwie i z nadzieją, Īe wyniknie z nich konkretne dobro dla konkretnych osób. Nie podchodzi siĊ do tych postulatów podejrzliwie, nie uznaje siĊ ich za
formĊ ideologicznego podstĊpu. Ich przesanie chce siĊ spoĪytkowaü w sposób moĪliwie konstruktywny. Traktuje siĊ je jako zapowiedĨ ksztatowania takiego stanu rzeczy, który jest wysoce poĪądany z róĪnych wzglĊdów przez róĪne podmioty Īycia
spoecznego. Pozytywne skojarzenia związane z ksztatowaniem samodzielnoĞci poznawczej wyraĪają i wzmacniają metafory obrazujące róĪne aspekty tej samodzielnoĞci: „otwarty umys”, „chonnoĞü poznawcza” i „bystroĞü intelektualna”. Tak rysuje
siĊ intuicyjny odbiór walorów samodzielnoĞci poznawczej. Trudno natomiast znaleĨü
samorzutnie nasuwające siĊ istotne zastrzeĪenia i argumenty przeciw samodzielnoĞci
poznawczej.
5.5. Intuicyjnego rozpoznania wartoĞci (doniosoĞci) samodzielnoĞci poznawczej
nie naleĪy lekcewaĪyü, gdyĪ wiele Īyciowych doĞwiadczeĔ przemawia za racjami
tych intuicji. MoĪna tu przedstawiü dwie hipotezy:
5.5.1. Ogólna, „centralna” intuicja samodzielnoĞci poznawczej determinuje róĪne
próby jej wyraĨniejszej teoretycznej artykulacji i praktycznej realizacji. Te próby na
róĪne sposoby dopeniają – aktualizują, rozwijają, precyzują i korygują – samą intuicjĊ; bez nich pozostaaby ona martwa. Intuicja ta wypywa z dziedzictwa tradycji
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grecko-rzymskiej i judeochrzeĞcijaĔskiej oraz oĞwiecenia; tradycji, w której wysoko
ceniono dobrze uksztatowane ludzkie zdolnoĞci poznawcze.
5.5.2. JeĪeli nie odczuwa siĊ intuicji aksjologicznej, dotyczącej walorów samodzielnoĞci poznawczej, jeĪeli coĞ ją przesania, to szczegóowe wyjaĞnienia teoretyczne w tej kwestii stają siĊ w duĪej mierze „wyblake”, „bezbarwne”; zatraca siĊ
wówczas bowiem wiĊĨ miĊdzy tymi wyjaĞnieniami a praktycznym widzeniem rzeczywistoĞci i rozwijaniem samodzielnoĞci poznawczej.
5.6. Ze wzglĊdu na to, co gosi juĪ sam postulat samodzielnoĞci poznawczej, analityczne badania wielowymiarowego fenomenu samodzielnoĞci poznawczej nie powinny byü deprecjonowane; i nieuniknione jest ich podjĊcie. Pojawiają siĊ nastĊpujące kwestie: Czym ma byü waĞciwie pojĊta samodzielnoĞü poznawcza? Co stanowi
warunki konieczne jej zaistnienia? Jakie mają byü jej konstytutywne cechy i formy
przejawiania siĊ? Co jej sprzyja? Jak ją efektywnie osiągaü i trafnie weryfikowaü? Jak
ją stopniowaü? Co stanowi przeszkody dla jej rozwoju, a co ją unicestwia? Te – i inne
jeszcze – pytania powinny byü przedmiotem szczegóowych i interdyscyplinarnych
studiów.
5.6.1. Ogólna intuicja samodzielnoĞci poznawczej i wynikające z niej zaoĪenia,
aby osiągaü i doskonaliü samodzielnoĞü poznawczą uczestników dziaaĔ dydaktycznych, zdają siĊ nie rozbudzaü wiĊkszych kontrowersji aksjologicznych. Sprzeciw
natomiast wywoują próby „gaszenia” i „tumienia” samodzielnoĞci poznawczej. Ta
prawie powszechna zgoda daje do myĞlenia. Dlaczego, mimo róĪnych punktów widzenia, zwraca siĊ dziĞ taką uwagĊ na rozwijanie samodzielnoĞci poznawczej w dziaaniach dydaktycznych? Jakie zaoĪenia (przedzaoĪenia) leĪą u podstaw tej zgodnoĞci? Czy zgodnoĞü w tej kwestii nie jest pozorna? Jakie przedsądy – tradycje i paradygmaty, elementy „milczącego ta” – formują intuicyjne kojarzenie samodzielnoĞci
poznawczej z osiąganiem pozytywnie ocenianych stanów rzeczy?
5.6.2. JeĞli dodaü, Īe przedstawiciele wielu profesji i odmiennych stanowisk aksjologicznych dobitnie artykuują spostrzeĪenia o coraz dotkliwszych niedostatkach
samodzielnoĞci poznawczej, wymagających skutecznego i szybkiego przezwyciĊĪenia, to problem samodzielnoĞci poznawczej jako kategorii dydaktycznej tym bardziej
przedstawia siĊ jako interesujący, wart analiz i systematyzacji.
5.7. Osobnego studium wymaga szczegóowe rozpatrzenie wymogów, koncepcji
i strategii osiągania i rozwijania samodzielnoĞci poznawczej. Tutaj moĪna tylko zasygnalizowaü podstawowe kwestie.
5.7.1. Pierwsze są wymogi ze strony dynamicznej rzeczywistoĞci, do której czowiek naleĪy, którą wspóksztatuje. To „sama rzeczywistoĞü” zdaje siĊ domagaü osiągania i rozwijania oraz aktualizowania w konkretnych warunkach sprawnoĞci objĊtych mianem „samodzielnoĞci poznawczej”.
5.7.2. RzeczywistoĞci nie postrzega siĊ jednak w „nagiej postaci” (nagich faktów),
lecz zawsze widzi ją w Ğwietle jakiejĞ teorii. ĝwiato teorii kieruje ludzkim widze-
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niem i przesądza o postrzeganym obrazie realnoĞci; czĊsto – niestety – treĞü i sens
owej teorii niedostatecznie ostro zarysowują siĊ przed czowiekiem. Dziaa siĊ wówczas bez krytycznie zreflektowanej samoĞwiadomoĞci, bez stosownego dystansu poznawczego wobec wasnych idei i czynów; pozostając w duĪym uzaleĪnieniu od bliĪej nieznanej teorii. Chciaoby siĊ tu powiedzieü, Īe dziaa siĊ w warunkach bardzo
niedoskonaej i ograniczonej samodzielnoĞci poznawczej.
JeĞli tak siĊ dzieje, to rozpatrzenia wymagają róĪne koncepcje i idee samodzielnoĞci poznawczej. Na jakie wyzwanie „ze strony rzeczywistoĞci” i na jakie teoretyczne
pytania odpowiadają te koncepcje i idee? I jak odpowiadają? Jakiej krytyce są one
poddane? Jakie wynikają z nich zalecenia praktyczne?
5.7.3. Aby móc efektywnie dziaaü, nie wystarczą same koncepcje i idee regulatywne, ale konieczne są odpowiednio zbudowane, konkretne strategie, które pozwolą
faktycznie osiągaü, rozwijaü i oceniaü samodzielnoĞü poznawczą.
5.7.4. Z trójdzielnoĞci – wymogi, koncepcje i strategie – wynika kierunek dociekaĔ. Wychodząc od rozpoznania wymogów, powinno siĊ przejĞü przez analizĊ i krytykĊ róĪnych koncepcji, dochodząc do propozycji uszczegóowionych strategii.
5.8. Nie powinien umknąü uwadze fakt jednogoĞnego wrĊcz opowiedzenia siĊ
róĪnych, takĪe przeciwstawnych doktrynalnie, stronnictw pedagogicznych (czy szerzej: ideowych) za samodzielnoĞcią poznawczą. Jej rozwijanie wydaje siĊ werbalnie
aprobowane równieĪ przez tych, którzy jej nie praktykują bądĨ nie potrafią stosownie
do okolicznoĞci praktykowaü, lub nawet przez tych, których idee i postawy wyraĨnie
blokują jej rozwój.
To budzi uzasadniony niepokój: Czy termin „samodzielnoĞü poznawcza” zawsze
znaczy to samo? Czy róĪne jej rozumienia, jeĞli nie są z sobą uzgadniane, nie wywoują nieporozumieĔ, mających fatalne skutki w praktyce dziaaĔ dydaktycznych? Czy
samodzielnoĞü poznawcza – przynajmniej w pewnych przypadkach jej goszenia – to
nie jakiĞ baamutny zabobon, jeĞli wszyscy (a wĞród nich niewykazujący tej samodzielnoĞci) tak chĊtnie na jej promocjĊ przystają?
SamozwrotnoĞü w analizach samodzielnoĞci poznawczej stanowi dodatkowe wyzwania dla badaĔ nad nią. Rozpatrując kategoriĊ samodzielnoĞci poznawczej, naleĪy
siĊ przecieĪ taką samodzielnoĞcią wykazaü
6. Diagnozowanie i przezwyciĊĪanie stanu bezradnoĞci oraz urzeczywistnianie
róĪnorakiej samodzielnoĞci (zwaszcza samodzielnoĞci poznawczej) wymaga dalszych
teoretycznych rozpoznaĔ, a naleĪy pamiĊtaü przy tym o metodologicznym dictum: nie
ma nic bardziej praktycznego od dobrej teorii oraz nie ma nic groĨniejszego dla waĞciwego przebiegu dziaaĔ praktycznych niĪ nietrafna i bĊdna teoria. DziĊki wypracowaniu dobrej teorii moĪe wzrastaü poĪądany stan samodzielnoĞci (zwaszcza samodzielnoĞci poznawczej), natomiast posugiwanie siĊ strategiami, wynikającymi z nietrafnej i bĊdnej teorii, zazwyczaj potĊguje róĪne formy ludzkiej bezradnoĞci.
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WSZiA w ZamoĞciu

METODY WYCHOWAWCZE
STOSOWANE W SZKOACH NA ZIEMIACH POLSKICH
W 2. POOWIE XIX WIEKU
W ĝWIETLE LITERATURY PIĉKNEJ I PAMIĉTNIKARSKIEJ

Przedmiotem naszych badaĔ są metody wychowawcze, stosowane w szkoach na
ziemiach polskich w 2. poowie XIX wieku. PodjĊto je w celu poszerzenia dotychczasowej wiedzy o osobiste doĞwiadczenia ówczesnych uczniów i postronnych obserwatorów Īycia szkoy, którzy swoje spostrzeĪenia i oceny zapisali na kartach literatury piĊknej lub pamiĊtnikarskiej. NaleĪy siĊ zgodziü z Andrzejem Strugiem, znanym
pisarzem i publicystą, Īe bardzo „waĪnym przyczynkiem do znajomoĞci dziejów są
pamiĊtniki. Bez nich historia kaĪdego narodu byaby dla potomnych martwa i urzĊdowa”1. RównieĪ historia szkolnictwa moĪe byü znacznie wzbogacona elementami
autobiograficznymi, które wprawdzie subiektywizują jego obraz, ale jednoczeĞnie
oĪywiają go i uszczegóowiają.
Jako Ĩróda do niniejszego artykuu wykorzystano utwory literatury piĊknej, powstaej zarówno na przeomie XIX i XX stulecia, jak i napisane przez Ğwiadków tamtej
epoki w czasach póĨniejszych, a takĪe przez autorów, którzy próbowali odtworzyü ówczesne realia w formie fabularnej i beletrystycznej. NajczĊĞciej Ĩróda odzwierciedlają
przeĪycia szkolne autorów. Niektóre Ĩróda są niemalĪe w caoĞci poĞwiĊcone Īyciu
szkoy, w innych zagadnienia z nią związane mają charakter epizodyczny. JeĞli chodzi
o pamiĊtniki, to na tym etapie badaĔ ograniczono siĊ zaledwie do kilku.

KARY CIELESNE
Jak wynika z licznych relacji zawartych w pamiĊtnikach, najbardziej powszechną
metodą wychowawczą w szkoach byo wówczas stosowanie kar cielesnych. Nauczyciele wymierzali je nagminnie z wielu powodów, zarówno za niewaĞciwe zachowanie
uczniów, jak i za brak pilnoĞci w nauce. Karze podlegao wagarowanie, Ğciąganie,
1

Z kroniki ĝwieciechowskiej, w: t e n Ī e, Kronika ĝwieciechowska, Warszawa 1958, s. 108.
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spóĨnianie siĊ do szkoy, niewaĞciwe odzywanie siĊ do nauczycieli, bójki z kolegami
itp. Zwykle juĪ podczas inauguracji roku szkolnego dyrekcja szkoy informowaa
uczniów, jakie mają obowiązki i jakim sankcjom bĊdą podlegaü w razie ich nierespektowania2. O jakichkolwiek prawach ucznia w ogóle nie byo mowy. KaĪdy opiekun klasy na pierwszym spotkaniu z powierzoną sobie modzieĪą informowa
uczniów, jakie kary ich czekają, jeĞli nie bĊdą przestrzegaü regulaminu. Jeden z nich,
opisywany przez Emila Zegadowicza, „rozpoczą rok szkolny i wodarzowanie swe
bardzo zwyczajnie w sposób niewątpliwie – wedle ówczesnych zapatrywaĔ i mody –
nader pedagogiczny: – jestem waszym gospodarzem klasy, mnie i was spotkao to
nieszczĊĞcie; ale ja sobie dam rady, nie takim dawaem rady; za brojenie karcer, za
lenistwo karcer i rĪniĊtka, a w ogóle powyrzucam wszystkich za drzwi – hooto!”3.
Taki program wychowawczy na przeomie XIX i XX w. realizowany by na ziemiach
polskich trzech zaborów we wszystkich typach szkó.
NajczĊĞciej uczniów bito. Czyniono tak we wszystkich zaborach, i to zarówno
w wiejskich szkoach początkowych, jak i w gimnazjach. CzĊsto przyzwolenie na stosowanie takiej metody dawali rodzice. Matka Lucjana Rudnickiego, zapisując syna do
szkoy elementarnej, prosia o to nauczyciela: „A jeĪeli zajdzie potrzeba, niech pan
profesor bata nie Īauje – cicho, poufnie powiedziaa do niego [...], wycofując siĊ
z ukonem”4. Nauczyciele korzystali z takiego uprawnienia. Uciekając siĊ do przemocy, chcieli przymusiü uczniów do posuszeĔstwa i okazywania im szacunku5.
W Galicji istnia specyficzny „obrzĊd” wymierzania kary chosty. W Komborni,
rodzinnej miejscowoĞci Stanisawa Pigonia, nauczyciel „do pilnoĞci zachĊca [...]
sposobem [...] staroĞwieckim, rygorami ciągnionymi z osobnych podobnoĞ zleceĔ
Ducha ĝwiĊtego. W przednim kącie klasy, na widocznym miejscu, mieĞci siĊ oczywisty znak tych rygorów: zielona, specjalnie w tym celu robiona awka, a nad nią
trzcina. Egzekucje byway doraĨne, a niewiele wystarczyo zbroiü, Īeby na nią zarobiü. P. Skórski przestrzega przy tym ustalonego rytuau: delikwent musia siĊ pooĪyü sam, a dla pewnoĞci dwóch kolegów stawao do pomocy, trzymając go jeden
u gowy, drugi przy nogach – nauczyciel zaĞ osobiĞcie wymierza stosowną porcjĊ.
Pomocników tych nazywa kumami i tak najczĊĞciej organizowa ceremonia, Īe kumoterstwo bywao wzajemne”6. Nauczycielka wiejska, ûwikliĔska, „trzymaa w odwodzie ogromną rózgĊ zawsze ĞwieĪą, i tej nie Īaowaa co siĊ nazywa. – Ha, ha
– mówia – czowiek do grobu uczyü siĊ powinien. W dalszem Īyciu przymuszają go

2

W. G o m u l i c k i, Wspomnienia niebieskiego mundurka, Warszawa–Kraków–Lublin [i in.] 19184,
s. 30-32.
3
Zmory. Upiory z zamierzchej przeszoĞci, Kraków 1992 4 , s. 35.
4
Stare i nowe, Warszawa 1977 12 , s. 37.
5
G. Z a p o l s k a, Przedpiekle, Kraków 1957, s. 63.
6
Z Komborni w Ğwiat. Wspomnienia modoĞci, Warszawa 19835 , s. 157.
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do tego okolicznoĞci, a co z dwojga lepsze? juĪci rózga, póki jeszcze czas”7. ChostĊ
stosowano takĪe w Īydowskich chajderach8.
Nauczyciel opisywany przez Romana Turka wymierza kary cielesne z niezwyką
surowoĞcią: „Byem [...] Ğwiadkiem, jak niektórym zuchom oi [...] tyek trzciną osobiĞcie pan nauczyciel na krzeĞle, na tak zwaną pokadankĊ. W tych wypadkach przywoywanych byo paru kolegów delikwenta, z których jeden przysiada mu na karku,
a drugi na nogach, przez co przeznaczona do operacji czĊĞü ciaa idealnie nastawiona
bya na celne razy doĞwiadczonej, uzbrojonej w trzcinĊ rĊki. Rozdzierające uszy
wrzaski przyprawiay mnie o mdoĞci i nakazyway dokadanie wszelkich staraĔ, aby
nie zasuĪyü na podobną karĊ. Bya to kara podwójna. Pomijając juĪ cierpienie fizyczne, które po zakoĔczeniu chosty niedugo mijao i dokuczao tylko przy dotkniĊciu obitej czĊĞci ciaa, ochostany by przedmiotem kpin kolegów i koleĪanek”9.
Kiedy uczniowie popeniali jakieĞ powaĪniejsze przewinienia, np. brali udzia w bójce, nauczyciel do wymierzania kar wynajmowa modego, silnego czowieka, sprzątającego w szkole, który bi w sposób niezwykle brutalny nie tylko chopców, ale
i dziewczĊta10.
CzymĞ powszednim byo bicie trzciną lub linijką po rĊkach. Józefa Bieniasz
w swojej powieĞci, której akcja rozgrywa siĊ na początku XX w. w Galicji, jednym
z bohaterów uczyni nauczyciela o nazwisku Bratek. Uczy on jĊzyka niemieckiego.
By bardzo wymagający w stosunku do uczniów, „bi niemiosiernie trzciną czy to na
pacĊ, czy na pokadankĊ, ilekroü kto w klasie nie umia choüby jednego sówka albo
pomyli siĊ w rodzajniku”11. Za bĊdy w pracach pisemnych oprócz zej oceny otrzymywa karĊ dodatkową. Za ocenĊ dostateczną otrzymywa jedną „pacĊ”, czyli jedno
uderzenie trzciną w rĊkĊ, za ocenĊ niedostateczną dwie „pace”12.
Inną karą byo szarpanie za uszy. Nauczyciel, którego wspomina Turek, na egzekutora takiej kary wyznacza najczĊĞciej któregoĞ z sąsiadów winowajcy. Autor wspomnieĔ doĞwiadczy jej osobiĞcie od swojego kolegi: „Spotykay siĊ moje suchy z jego
silnymi i drapieĪnymi pazurami. Targa tak mocno, Īe gowa moja poruszaa siĊ

F. F a l e Ĕ s k i, Sama jedna. Opowiadanie, Warszawa 1877, s. 47.
I. M a c i e j o w s k i (S e w e r), Nad brzegiem Rudawy, w: t e n Ī e, Nowele, t. I, Kraków 1955, s. 311.
9
Moja mama, ja i reszta, Warszawa 19734 , s. 317-318.
10
TamĪe, s. 334-335. Dzieci kochay nauczyciela, pomimo, Īe byy przez niego bite. Nie skarĪyy siĊ teĪ
na niego do rodziców: „Kochaem go mocno. Lubili go zresztą prawie wszyscy i rzadko zdarzay siĊ interwencje ojców czy matek. Zazwyczaj nikt siĊ w domu nie chwali, dlaczego nie moĪe siedzieü. Byo to niebezpieczne, bo powodowao dodatek w postaci ojcowskiego rzemienia. A przecieĪ nauczyciel wszkole, mimo
ojenia skóry uczniów, nie zama Īadnemu rĊki ni nogi. Za cóĪ go byo nienawidziü?” (tamĪe, s. 119).
11
Edukacja Józia Barącza. PowieĞü dla modzieĪy, w: t e n Ī e, Edukacja Józia Barącza. PowieĞü dla
modzieĪy, Maturanci, Kraków 1956, s. 9. Por. E. S z e l b u r g - Z a r e m b i n a, „Niech jak najdalej mnie
owoc mój padnie”, w: t a Ī, KrzyĪe z papieru, Legendy Warszawy, Ziarno gorczyczne, Spotkania, W cieniu
kolumny, Lublin 1971, s. 476-477.
12
B i e n i a s z, Edukacja Józia Barącza, s. 9-10.
7
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szybko w lewo i prawo. Zbiera mnie strach, Īe ucho moje zostanie w jego doni na
zawsze”13. Jednak zwykle po jakimĞ czasie role siĊ zmieniay. UczeĔ uprzednio ukarany mia okazjĊ zrewanĪowaü siĊ swojemu niedawnemu egzekutorowi14. Uczniowie
drzemiący podczas lekcji byli budzeni przez nauczyciela poprzez bolesne dla nich
szturchniĊcie drąĪkiem. Stosowanie przez nauczyciela przemocy wobec ucznia byo
niekiedy formą odreagowania stresów pynących z nieporozumieĔ maĪeĔskich15.
Przemoc fizyczną stosowano równieĪ w gimnazjach galicyjskich16. Niezwykle drastyczną metodĊ stosowa opisywany przez Zegadowicza nauczyciel aciny o nazwisku Ptaszycki, który „podczas zadawania pytaĔ zagĊbia powoli lewą rĊkĊ w kieszeĔ
marynarki i wydobywa z niej gruby pĊk byszczących kluczy [...], podrzuca nimi
[...] kilka razy z lewej doni na prawą, aĪ je na tej prawej statecznie ustali [...], bacznie wymierza odlegoĞü miĊdzy sobą a uczniem [...] i – czeka, [...] – i – prawie zawsze siĊ doczeka: przy pierwszej pomyce ucznia kiwa przytakująco gową, prawie
z zadowoleniem; przy drugiej podnosi w górĊ brwi – dziwi siĊ, bardzo siĊ dziwi
– przy trzeciej zwinnym ruchem, prawie tylko przegubem rĊki wyrzuca pĊk kluczy
prosto w twarz ucznia – i – rzadko chybia – rzadko teĪ komu udao siĊ uchyliü przed
dobrze wymierzonym ciosem [...], prawie zawsze krew trysnĊa z oblicza chopca”17.
JeĞli uderzony paka, nauczyciel przekonywa go, Īe to jego wina, bo móg siĊ
uchyliü przed ciosem, a jeĞli siĊ uchyli, to kluczami dostawa zupenie niewinny
uczeĔ, siedzący za „winowajcą”. Nauczyciel zalicza mu to uderzenie na poczet przyszej kary. Obowiązkiem poszkodowanego ucznia byo przyniesienie kluczy nauczycielowi po jego komendzie „aport!”. Wskutek takich dziaaĔ „wychowawczych” „po
godzinach aciny kilka, a nawet kilkanaĞcie gów i buĨ dzieciĊcych byo srodze zapuchniĊtych i zapaükanych krwią, zami, smarkami i Ğliną”18. Pobici uczniowie myli
siĊ podczas przerwy na dziedziĔcu szkolnym, stając siĊ przedmiotem kpin nauczycieli
i uczniów caej szkoy, przez co czuli siĊ jeszcze bardziej poniĪeni19.
Nauczyciel Antoni Guzdek mia dwa warianty stosowania kar cielesnych. Pierwszy polega na wydawaniu rozkazu sąsiadowi ucznia, który czegoĞ nie umia, by ten
go uderzy w kark. JeĞli uczyni to za lekko, musia uderzyü jeszcze raz, mocniej i w
odpowiednie miejsce, „aĪ tam w nim coĞ beko”. W drugim wariancie nauczyciel
osobiĞcie wymierza karĊ uczniowi, uderzając go „ksiąĪką przez pysk”20. Zdarzao
siĊ, Īe nauczyciele bili po gowie zupenie przypadkowych uczniów21. Bicie „po a13

Dz. cyt., s. 317.
TamĪe, s. 329-330; por. s. 381.
15
Zob. tamĪe, s. 320-321.
16
W. B e r e n t, Nauczyciel, Opowiadanie, „Ateneum” 1894, t. 1, s. 25, 27, 43-44.
17
Dz. cyt., s. 36.
18
TamĪe, s. 37.
19
TamĪe, s. 36-38.
20
TamĪe, s. 119-120.
21
B e r e n t, dz. cyt., s. 30.
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pie” natomiast byo czymĞ powszechnym22. Podobnie szarpanie uczniów za uszy23.
Jednego z nauczycieli uczniowie na cae Īycie zapamiĊtali jako tego, „co dĨwiga
kaĪdego za uszy”24. W szkoach wszystkich typów obowiązywaa odpowiedzialnoĞü
zbiorowa. Za przewinienia jednego z ucznia nauczyciel kara caą klasĊ25.
W szkoach Królestwa Polskiego obowiązyway takie same metody. I tu nauczyciele za byle co karali uczniów chostą26. Wedug W. Gomulickiego w gimnazjum
w Putusku kar byo tak duĪo, Īe woĨny, angaĪowany przez nauczycieli do ich egzekwowania, nie móg nadąĪyü, by je wszystkim wymierzyü27. Przyczyna kary bya
nieraz baha, np. spóĨnienie siĊ ucznia na wycieczkĊ szkolną28. Jak w Galicji, tak
i tutaj stosowano „pokadankĊ”. „WinowajcĊ” kadziono na awce, dwóch silnych
uczniów trzymao go za ramiona, a jeden za nogi. Nauczyciel kilka, a nawet kilkanaĞcie razy uderza rózgą w poĞladek delikwenta, Zdarzao siĊ, Īe zdejmowa uczniowi
spodnie i bi przez koszulĊ, co nazwano „dosta w goą d...”29. W szkole prywatnej
w odzi, prowadzonej przez NataliĊ Fiszer, karĊ chosty na „goy tyek” wymierza
mąĪ dyrektorki30. Gomulicki pisze o nauczycielu Izdebskim, Īe ucznia, który nie umie
aciny, bije piĊĞcią po plecach tak, Īe „chopiec ugina siĊ pod kaĪdym uderzeniem
– oczy nabrzmiewają mu zami”31.
Bicie dzieci polskich byo poniekąd wpisane w proces rusyfikacji szkoy. Zrusyfikowani nauczyciele szkó elementarnych czĊsto bili z byle powodu polskie dzieci32.
Jednak szczególnym okrucieĔstwo charakteryzowao nauczycieli Rosjan. Jeden z nich,
Demian Kiryluk – jak pisze Eustachy Czekalski – jako metodĊ wychowawczą sto22

R u d n i c k i, dz. cyt., s. 59.
B e r e n t, dz. cyt., s. 13.
24
M. R u s i n e k, Ziemia miodem pynąca, w: t e n Ī e, Pluton dzikiej róĪy, Ziemia miodem pynąca,
Warszawa 19734 , s. 335.
25
T u r e k, dz. cyt., s. 325. RównieĪ na pensjach ĪeĔskich nauczycielki stosoway kary fizyczne, takie
jak: pociąganie za ucho, bicie linijką, wykrĊcanie rąk. Zdarzay siĊ uderzenia w twarz, które dziewczĊta
traktoway jako szczególnie upokarzające (Z a p o l s k a, dz. cyt., s. 64-65).
26
G o m u l i c k i, dz. cyt., s. 16, 24, 55; A. D y g a s i Ĕ s k i, W Kielcach. Opowiadania i uwagi
o czasach szkolnych, w: t e n Ī e, W Kielcach. Opowiadania i uwagi o czasach szkolnych, W Swojczy, czyli
Īywot poczciwego woĞcianina, Warszawa 19527 , s. 81-82, 100-104; W. S i e r o s z e w s k i, PamiĊtniki,
Wspomnienia, z rĊkopisu wyda A. Lam, Kraków 1959, s. 32; E. S z e l b u r g - Z a r e m b i n a, Ludzie
z wosku, w: t a Ī, WĊdrówka Joanny, Ludzie z wosku, Lublin 1971, s. 428-429. RównieĪ Melchior WaĔkowicz (TĊdy i owĊdy, Warszawa 1974, s. 20) jako gimnazjalista w PoniewieĪu by bity przez nauczyciela.
27
Dz. cyt., s. 56. TakĪe w Kielcach w imieniu inspektora karĊ chosty egzekwowa dobrze zbudowany
woĨny, który z niezwyką sią bi uczniów (D y g a s i Ĕ s k i, dz. cyt., s. 11).
28
Zob. J. Z a w i e y s k i, Iskry modzieĔcze, w: Kredą na tablicy. Wspomnienia z lat szkolnych,
Warszawa 1958, s. 473.
29
R u d n i c k i, dz. cyt., s. 57-58.
30
Z a w i e y s k i, dz. cyt., s. 472.
31
Dz. cyt., s. 157.
32
S z e l b u r g - Z a r e m b i n a, Ludzie z wosku, s. 428-429.
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sowa bicie; „nauka nie odbywaa siĊ bez linii, trzciny i dyscypliny”33. Na jego
polecenie dyĪurny podawa listĊ chopców, którzy popenili jakiekolwiek przewinienie, wĞród których byy teĪ takie, jak np. dubanie w nosie. Przed rozpoczĊciem chosty nauczyciel sprawdza, czy chopcy nie mają na siedzeniu zeszytów, które wkadali
pod spodnie, by osabiü uderzenia. Ci, którzy nie asekurowali siĊ w ten sposób, dostawali lekkie uderzenia, a ci, których zabiegi zdemaskowano, musieli zdjąü spodnie
i byli bici tak dotkliwie, Īe podczas egzekwowania kary zaatwiali sprawy fizjologiczne34. Jednak „najgorszą karą byo zdejmowanie nie tylko spodni, ale i «podsztanników». Z szuflady katedry Demian Kiryluk wydostawa zajĊczą nogĊ z piĊcioma rzemiennymi paskami. DziesiĊü uderzeĔ przy akompaniamencie krzyku, paczu, zawodzenia spadao z zawziĊtoĞcią na chopiĊce siedzenie”35. W Kielcach w niektórych
przypadkach stosowano chostĊ publiczną. Za zgodą rady pedagogicznej wymierzano
ją publicznie na oczach uczniów caej szkoy lub kilku klas36.
W zaborze pruskim przemoc nauczyciela nad uczniami Polakami bya jednym
z elementów programu germanizacji. Pruscy pedagodzy wychodzili z zaoĪenia, „Īe
uczniowie są przedmiotem tresury, szkoą zaĞ, tak jak caym paĔstwem, rządzi rygor”37. Wedug Ğwiadectwa Stanisawa Przybyszewskiego „najwspanialszym Ğrodkiem
pedagogicznym w Prusach bya naonczas chosta cielesna, a przy kaĪdym zająkniĊciu
siĊ – bicie po twarzy”38. Monika WarneĔska stwierdza, Īe tamtejsi nauczyciele „opanowali technikĊ chosty do perfekcji”39. Uczniów bili „po pysku” za to, Īe byli Polakami i katolikami. Jeden chopiec zosta dotkliwie pobity, gdy na pytanie nauczyciela,
kto jest najwiĊkszy na Ğwiecie, zamiast wymieniü cesarza, wskaza na Ojca Ğw.40
W innej szkole wszyscy uczniowie otrzymali karĊ chosty, bo na rocznicĊ urodzin
cesarza nie upletli wianka dla ozdobienia jego portretu, wiszącego w klasie: „Chopcy
to dostali cztery na portki, a dziewczĊta po cztery na rĊce”41. We WrzeĞni dzieci byy
bite za to, Īe nie chciay uczestniczyü w uroczystoĞci upamiĊtniającej rocznicĊ zwyciĊstwa armii pruskiej nad francuską pod Sedanem42.
WarneĔska podaje jeszcze inne przyczyny bicia. Przytacza opiniĊ jednego z dawnych uczniów: „Trzcina bya w ruchu za niespokojne siedzenie, nieuwagĊ, podpowiadanie, rozmowĊ na lekcji, ze czytanie. Brak pilnoĞci czy porządku w zeszytach lub
33

W cieniu zamkowego zegara, Warszawa 1957, s. 78.
TamĪe, s. 78-79.
35
TamĪe, s. 80.
36
Zob. D y g a s i Ĕ s k i, dz. cyt., s. 100-101.
37
M. W a r n e Ĕ s k a, Ulica dzieci wrzesiĔskich, PoznaĔ 1983, s. 11.
38
Moi wspóczeĞni, Warszawa 1959, s. 48-49.
39
Dz. cyt., s. 15.
40
H. S i e n k i e w i c z, Bartek zwyciĊzca, w: t e n Ī e, Nowele, t. I, Warszawa 1987, s. 335. Zob.
J. W o j c i e c h o w s k i, ĩyciorys wasny robotnika, PoznaĔ 1985 3, s. 103.
41
TamĪe.
42
W a r n e Ĕ s k a, dz. cyt., s. 29.
34

MATERIAY

119

w tornistrze”43. Na mocy zarządzeĔ wadz pruskich jĊzyk polski mia zostaü zupenie
wyeliminowany ze szkó ludowych, takĪe z lekcji religii, które do tej pory odbyway
siĊ po polsku44. Maria Zientara-Malewska pisze o szykanowaniu i biciu dzieci polskich za uĪywanie jĊzyka polskiego na terenie szkoy45.
Prawdziwą gehennĊ przeĪyy dzieci we WrzeĞni w 1901 r. Nie chciay uczyü siĊ
katechizmu, modliü siĊ i czytaü ksiąĪek w jĊzyku niemieckim46. Potraktowano je
brutalnie: „KaĪde z czternaĞciorga dzieci miao [...] otrzymaü cztery do oĞmiu uderzeĔ: «dziewczĊta po rĊkach, chopcy po siedzeniu» [...]. Cay ceremonia tej kary
przygotowany zosta z pruską pedanterią i dokadnoĞcią. [...] JeĞli uczeĔ po kilkakrotnym Īądaniu odpowiedzi nie chcia jej udzieliü, otrzymywa trzy uderzenia. Potem
robiono mu róĪne obietnice, wreszcie, jeĞli to nie skutkowao, groĪono karami. Potem
nastĊpoway jeszcze raz pytania – i bito ponownie, aĪ krew laa siĊ z przeciĊtych
doni”47. Z taką brutalnoĞcią spotykay siĊ dzieci przez cay czas trwania strajku
szkolnego48. Po jego rozszerzeniu siĊ tak samo wobec uczniów postĊpowali nauczyciele w innych szkoach49.
Przyczyną bicia bya teĪ saba znajomoĞü przez dzieci jĊzyka niemieckiego. Tadeusz Becela opisuje, jakiego okrucieĔstwa na polskich dzieciach dopuszcza siĊ niemiecki nauczyciel: „Gdy zdarzyo siĊ w czytance wiĊcej pojĊü niezrozumiaych, dla
klasy zaczynaa siĊ Sodoma i Gomora. Delikwenci wychodzili z aw i ustawiali siĊ
rzĊdem – chopcy przed pierwszą awą, a dziewczĊta pod Ğcianą. [...]. [Nauczyciel –
Cz. G.] Weichert bra z katedry trzcinĊ, bada ją z namysem, potem odkada i wyciąga z szafy nową, pótorametrowej dugoĞci. Zamachnąwszy siĊ bi w powietrze dla
wprawy. Potem mówi krótko: – Hinlegen [pooĪyü siĊ – Cz. G.] – i wali z rozmachem na wypiĊte tyki porcjĊ maą po dwa lub duĪą po cztery uderzenia. NastĊpnie
systematycznie bi apy dziewczĊtom. [...] Ukarani, pochlipując po cichu, aby nie
oberwaü dolewki, siadali na miejsca i wiercili siĊ, by rozetrzeü ból. [...] Takie masowe lanie miao oczywiĞcie róĪne formy organizacyjne, zaleĪnie od nauczyciela

43

TamĪe, s. 15-16.
TamĪe, s. 11.
45
Wspomnienia nauczycielki spod znaku Roda, oprac. i wstĊpem poprzedzi B. GrzeĞ, Warszawa
1985, s. 30. Por. W a r n e Ĕ s k a, dz. cyt., s. 57; H. S i e n k i e w i c z, Z pamiĊtnika poznaĔskiego nauczyciela, w: t e n Ī e, Nowele, t. III, Warszawa 1987, s. 176.
46
W a r n e Ĕ s k a, dz. cyt., s. 11, 15-19.
47
TamĪe, s. 15.
48
IlustracjĊ tego procederu moĪe byü jeden z opisów: „19 sierpnia uczeĔ Nowaczewski, chwycony za
gardo przez rozwĞcieczonego «pedagoga», krzykną w strachu, Īe zawoa policjĊ. Otrzyma za to szeĞü
bolesnych razów. UczennicĊ Borecką Koralewski uderzy w twarz, usiując przemocą otworzyü jej usta
i kalecząc przy tym wargi. W paĨdzierniku Schóltzchen podczas wymierzania kary uczniowi KaamaĔskiemu jednym ciosem rozcią mu skórĊ rĊki. DwadzieĞcia uderzeĔ po doni i trzy po plecach otrzymaa uczennica Maciejewska” (tamĪe, s. 28).
49
TamĪe, s. 27-28.
44
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i jego nastroju”50. Nauczycielka w szkole w Kunowie bia uczniów wyznania
rzymskokatolickiego, czyli Polaków, za bĊdy popeniane w wymowie wyrazów niemieckich, oszczĊdzaa natomiast uczniów wyznania ewangelickiego, czyli Niemców51. Wedug relacji Gustawa Morcinka na ĝląsku nauczyciel Franek „wali trzciną
w nasze wypiĊte poĞladki, gdy nie wiedzieliĞmy nic o trybach, a zaimki mieszaliĞmy
z przyimkami”52.

PRZEMOC PSYCHICZNA I REPRESJE ADMINISTRACYJNE
Jedną z bardziej perfidnych metod wychowania bya agresja sowna ze strony nauczyciela, która miaa ukazaü jego przewagĊ nad uczniem. Niektórzy nauczyciele
poniĪali uczniów, celowo przekrĊcając ich nazwiska53. UĪywali róĪnych przezwisk,
w tym „epitetów zaczerpniĊtych z zoologii”54. Jeden z nauczycieli juĪ od pierwszego
dnia pobytu uczniów w gimnazjum zwraca siĊ do nich „chamy”, „bydo” i „stajnia”55. Te i tym podobne epitety kierowane pod adresem uczniów moĪna spotkaü na
kartach wielu dzie beletrystycznych i pamiĊtnikarskich56. Nauczyciele pruscy obraĪali uczniów polskich, nazywając ich „przeklĊtym Ğcierwem”57 lub „polskimi Ğwiniami”58. Jeden z nauczycieli wkada na gowy uczniów maskĊ z oĞlimi uszami59.
50
Spotkanie z nowym. Osobliwe lata, Lata górne i chmurne, PoznaĔ 1977 2, s. 81. Wedug Wojciechowskiego równieĪ za brak pilnoĞci w nauce uczeĔ by bity przez nauczyciela trzciną: „To nie byo dnia,
Īeby ja bicia nie dosta od pana Sauera” (dz. cyt., s. 64).
51
TamĪe, s. 103.
52
Czarna Julka, w: Kredą na tablicy, s. 299. Nieraz powody bicia dzieci byy banalne: „Chopcy to
dostali cztery na portki, a dziewczĊta po cztery na rĊce” za to, Īe dla skrócenia sobie drogi do szkoy
przeszli przez Ğciernisko naleĪące do jednego z ziemian (W o j c i e c h o w s k i, dz. cyt., s. 60). Nauczyciel na ĝląsku bi chopców za kradzieĪ wĊgla z had i owoców z proboszczowskiego sadu (M o r c i n e k, dz. cyt., s. 299-301). Za obraĪenie pewnej hrabiny chopcy byli bici batami w poĞladek,
a dziewczĊta trzciną po rĊce (tamĪe, s. 324-325). I tu uczniowie, którzy mieli byü ukarani biciem,
wkadali na poĞladek starą czapkĊ i blachĊ, by zagodziü uderzenia (tamĪe, s. 308-312).
53
G o m u l i c k i, dz. cyt., s. 36-37; B i e n i a s z, Edukacja Józia Barącza, s. 59-64.
54
K. A. J a w o r s k i, Wywoywanie cieni, Lublin, 1972, s. 41.
55
Z e g a d  o w i c z, dz. cyt., s. 32.
56
Zob. M. B a  u c k i, GĊsi i gąski. Komedia w piĊciu aktach, w: t e n Ī e, Komedie II: Sąsiedzi,
Grube ryby, GĊsi i gąski, Kraków 1956, s. 337-338; G o m u l i c k i, dz. cyt., s. 40-41, 155-157;
A. K o w a l s k a, Figle pamiĊci, w: A. i J. K o w a l s c y, Archiwum modoĞci, Warszawa 1963, s. 109;
Z. N o w a k o w s k i, Rubikon, tekst opracowaa i notą opatrzya M. KamiĔska-Rogatko, Kraków 1990,
s. 10, 13; R u s i n e k, Mody wiatr. Opowiadania, Warszawa 19512 , s. 50; Z e g a d  o w i c z, dz. cyt.,
s. 87-89, 223; D y g a s i Ĕ s k i, dz. cyt., s. 16-20, 18, 31-33, 79, 81; S z e l b u r g - Z a r e m b i n a, Ludzie
z wosku, s. 428.
57
B e c e l a, dz. cyt., s. 85.
58
S i e n k i e w i c z, Bartek zwyciĊzca, s. 335.
59
C z e k a l s k i, dz. cyt., s. 80.
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Niektóre kary byy zindywidualizowane i wynikay ze znajomoĞci przez nauczyciela pewnych awersji ucznia. Tak byo w wypadku nauczyciela, który chcąc ukaraü
chopca, nielubiącego dziewcząt, sadza go w awce wĞród nich: „pozna tĊ moją saboĞü nauczyciel i jakby mu to specjalną przyjemnoĞü sprawiao, znĊca siĊ nade mną
najokrutniej. Za najmniejsze przewinienie przenosi mnie w awkĊ miĊdzy dziewczĊta. BoĪe, ile ja tam ez wylaem”60. Dotkliwą karą, zwaszcza dla wraĪliwego
ucznia, byo odrzucenie go przez nauczyciela. JeĞli uczeĔ „podpad” nauczycielowi,
ten dawa mu odczuü swoją niechĊü, ignorując jego obecnoĞü w klasie. Nieraz dla
ucznia bya to kara tak dotkliwa, Īe sam prosi nauczyciela o chostĊ, by w ten sposób
odzyskaü jego przychylnoĞü. Zazwyczaj nauczyciel nie przystawa na to61.
Inną karą, stosowaną przez nauczycieli we wszystkich trzech zaborach, byo zamykanie uczniów po lekcjach w tzw. kozie, nieraz nawet na kilka godzin62. Wedug
Piotra Choynowskiego taką karĊ móg wymierzyü nawet woĨny. KiedyĞ uczeĔ, który
zjeĪdĪa po porĊczy schodów, zosta skazany przez woĨnego na dwie godziny kozy63.
Dyrektor jednej ze szkó za nietakt wzglĊdem niego skaza ucznia na karĊ kozy trwającą 16 godzin, rozoĪoną na kilka dni64. Dugotrwaą karĊ czasami anulowano po
odbyciu jej czĊĞci65. Zdarzao siĊ, Īe karĊ kozy uczniowie musieli odbywaü w niedzielĊ66. Na wsiach miejscem jej odbywania by niekiedy chlew67. Uczniom przebywającym w kozie wyznaczano nieraz dodatkowe kary, np. pisanie wypracowania68.
CzĊsto wymienione kary byy stosowane ącznie w stosunku do jednego ucznia. Adolf
DygasiĔski pisze, Īe nauczyciel ĝwidrowski „wpi w ucznia jaszczurcze spojrzenie i z
ust drgających zoĞcią wypady sowa: «Aa, ty bĊcwale, duchu kanalski!... ». I wyskoczy z katedry, przypad do chopca, chwyci go oburącz za uszy, trząs jego gową

60

T u r e k, dz. cyt., s. 323.
R u d n i c k i, dz. cyt., s. 56-57.
62
Zob. Z. B u k o w i e c k a, Jak siĊ dusza budzia w Józiu. Opowiadanie dla modzieĪy, rys. A. KamieĔski, Warszawa 1908 2, s. 34-36, 47; J. K o r c z a k, Dzieci salonu, w: t e n Ī e, Dzieci ulicy, Dzieci
salonu, Warszawa 1992, s. 257; S. ĩ e r o m s k i, Syzyfowe prace, oprac. A. Hutnikiewicz, Wrocaw–Warszawa–Kraków, 1992 3, s. 89, 115, 120- 123; B e r e n t, dz. cyt., s. 20-21, 25; B. P r u s, Grzechy dzieciĔstwa, w: t e n Ī e, Szkice i obrazki, t. II, Warszawa 1948, s. 167; W a r n e Ĕ s k a, dz. cyt., s. 15 n.
63
W modych oczach. PowieĞü, Kraków 1957, s. 72.
64
N o w a k o w s k i, Rubikon, s. 34, 37.
65
TamĪe, s. 181.
66
I. Z a r z y c k a, Panna Irka, Lublin 1990, s. 45-46.
67
R u d n i c k i, dz. cyt., s. 51-52.
68
Z a r z y c k a, dz. cyt., s. 23. ModzieĪ zamkniĊta w kozie, pozbawiona opieki nauczyciela, oddawaa siĊ grom i zabawie, wyrządzając przy tym szkody, takie jak wybicie szyby w oknie czy rozlanie atramentu na podogĊ. By siĊ uwolniü od kozy, uciekaa siĊ do róĪnych forteli. Niektórzy uczniowie, podtrzymywani przez kolegów, wieszali siĊ na parapecie na zewnątrz budynku i krzycząc przeraĨliwie,
udawali potencjalnych samobójców, co powodowao interwencjĊ przechodniów u dyrektora, która koĔczya siĊ uwolnieniem skazanych. Zob. tamĪe, s. 13, 23, 290.
61
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zapalczywie. Nie skoĔczyo siĊ na tym, nastąpia surowa kara szkolna: dziesiĊü rózg
chosty i dziesiĊü godzin kozy ciemnej”69.
Powszechnie stosowaną karą byo stawianie uczniów w kącie70. „Nieraz kilku
chopców garnirowao ĞcianĊ symbolizującą kąty, których juĪ zabrako” – wspomina
Kazimierz Andrzej Jaworski71. Zdarzao siĊ, iĪ równoczeĞnie klĊczao nawet 20
osób72. Kara ta stawaa siĊ bardziej dotkliwa wtedy, gdy uczeĔ musia trzymaü nad
gową ciĊĪki przedmiot, np. cegĊ. Jeden z uczniów wspomina: „CiĊĪka to bya kara.
Kto wie, czy nie ciĊĪsza od kilku trzcin na pokadankĊ. JuĪ po kilku minutach mdlay
mi rĊce. ZoĪyem cegĊ na gowie, trzymając tylko, by siĊ nie zsunĊa. Ale i bez ciĊĪaru trudno mi byo trzymaü rĊce bez przerwy w górĊ”73. Gabriela Zapolska odnotowaa, Īe na pensjach ĪeĔskich uczennice klĊczay z linijką przeoĪoną przez plecy74.
Nauczyciele wyrzucali za drzwi zakócających spokój uczniów75. Próbowali takĪe ich
zastraszyü76, uderzając trzciną77 lub piĊĞcią w katedrĊ oraz krzycząc78.
Czasami nauczyciel skarĪy na Ĩle zachowującego siĊ ucznia do dyrektora, który
podejmowa wobec niego stosowne decyzje dyscyplinarne79. Dyrektor wzywa takiego ucznia „na dywanik” i udziela mu reprymendy80 albo wzywa rodziców81. Nieraz sam nauczyciel nakazywa uczniowi stawiü siĊ w szkole wraz z rodzicem82. CzĊsto stosowaną karą bya ocena niedostateczna, stawiana uczniowi z tego przedmiotu,
na którego lekcji doszo do niesubordynacji83. Poza tym nauczyciele notowali przewinienia uczniów w notesie. Skumulowane, stwarzay niepochlebny obraz zachowania

69

Dz. cyt., s. 56.
R u d n i c k i, dz. cyt., s. 59; T. M i c i Ĕ s k i, Nauczycielka, Kraków 1896, s. 26.
71
Dz. cyt., s. 60.
72
R u d n i c k i, dz. cyt., s. 40; P r u s, dz. cyt., s. 168.
73
T u r e k, dz. cyt., s. 323-324.
74
Z a p o l s k a, dz. cyt., s. 64-65.
75
Z a r z y c k a, dz. cyt., s. 45; C z e k a l s k i, dz. cyt., s. 175; J a w o r s k i, dz. cyt., s. 60; W a Ĕ k o w i c z, dz. cyt., s. 23-24; P r u s, dz. cyt., s. 169.
76
B e r e n t, dz. cyt., s. 13.
77
G o m u l i c k i, dz. cyt., s. 40.
78
B e r e n t, dz. cyt., s. 27; M i c i Ĕ s k i, dz. cyt., s. 26.
79
R u s i n e k, Mody wiatr, s. 51; J. B i e n i a s z, Maturanci, w: t e n Ī e, Edukacja Józia Barącza.
PowieĞü dla modzieĪy, Maturanci, s. 318-319; S.  e m p i c k i, Zote paski. Wspomnienia ze szkoy
galicyjskiej, Warszawa 1957, s. 91-92.
80
K. M a k u s z y Ĕ s k i, Bezgrzeszne lata, Kraków 1980 11 , s. 64.
81
Z a r z y c k a, dz. cyt., s. 23. Por. Z e g a d  o w i c z, dz. cyt., s. 89.
82
Z a r z y c k a, dz. cyt., s. 17; J. T u w i m, Szkoo, szkoo, gdy ciĊ wspominam..., w: Kredą na tablicy,
s. 425.
83
R u s i n e k, Mody wiatr, s. 105-108. WaĔkowicz wspomina, Īe osobiĞcie, jako „ĞwieĪo upieczony
nauczyciel”, nie skąpi „paek”, dla utrzymania dyscypliny w klasie, szczególnie uczennicom, które przeszkadzay mu w prowadzeniu lekcji (dz. cyt., s. 30-31).
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ucznia84. Konsekwencją tych wszystkich dziaaĔ mogo byü obniĪenie uczniowi oceny
ze sprawowania85.
Zdarzao siĊ, Īe za wiĊksze wykroczenia zawieszano w prawach ucznia86 lub
kierowano do zakadu poprawczego87. NajwiĊkszą kara byo usuniĊcie ucznia ze
szkoy, nieraz z tzw. wilczym biletem, co skutkowao tym, Īe nie móg byü przyjĊty
do innej88. W zaborze pruskim i rosyjskim taka kara bya stosowana w stosunku do
uczniów zaangaĪowanych politycznie. W Kielcach, aby naoĪyü taką karĊ, potrzebna
bya uchwaa rady pedagogicznej, która dziaaa jako Ğlepe narzĊdzie w rĊku dyrektora89. W Galicji zdarzao siĊ, Īe za protekcją u dyrektora ze strony waĪnych osób
relegowany uczeĔ otrzymywa tzw. cichy laupas, który po wydaleniu z danej szkoy
nie zamyka przed nim moĪliwoĞci kontynuowania nauki w innej. Otrzymywa wtedy
zaĞwiadczenie, Īe dobrowolnie zrezygnowa z nauki90.

SKUTECZNOĝû KAR
SkutecznoĞü kar bya niewielka. Uczniowie traktowali bicie jako wielkie upokorzenie, mimo Īe taka kara bya powszechnie stosowana takĪe w ich domach rodzinnych. RóĪnicĊ miĊdzy biciem przez matkĊ a biciem przez nauczyciela Lucjan Rudnicki postrzega nastĊpująco: „Matka [bijąc – Cz. G.], nie niszczya we mnie godnoĞci
osobistej. [...] ToteĪ ksztacenie szkolne w «pokadankĊ» wywoywao u mnie odrazĊ
i nieprzezwyciĊĪony lĊk”91. Uczniowie buntowali siĊ przeciwko nauczycielom i szko84

B e r e n t, dz. cyt., s. 13.
Z a r z y c k a, dz. cyt., s. 13-14. Por. tamĪe, s. 60-61; B e r e n t, dz. cyt., s. 13; D y g a s i Ĕ s k i, dz.
cyt., s 55.
86
R u s i n e k, Mody wiatr, s. 30-31.
87
W a r n e Ĕ s k a, dz. cyt., s. 78; J. K o r c z a k, Dzieci ulicy, w: t e n Ī e, Dzieci ulicy, Dzieci salonu, s. 87.
88
E. O r z e s z k o w a, Zygmunt awicz i jego koledzy, w: t a Ī, Dziea wybrane w dwunastu tomach,
red. J. KrzyĪanowski [i in.], t. III, Warszawa 1954, s. 30-32; Z a r z y c k a, dz. cyt., s. 87; D y g a s i Ĕ s k i,
dz. cyt., s. 83; S i e r o s z e w s k i, dz. cyt., s. 99-100. Por. S i e n k i e w i c z, Z pamiĊtnika poznaĔskiego
nauczyciela, s. 177; t e n Ī e, Z pamiĊtnika korepetytora, w: t e n Ī e, Nowele, t. III, s. 370-371.
89
Zob. D y g a s i Ĕ s k i, dz. cyt., s. 100-101.
90
Zob. B i e n i a s z, Edukacja Józia Barącza, s. 203-209. Nieraz powody wyrzucenia ucznia ze
szkoy miay kontekst polityczny. Gimnazjalista Janusz KamiĔski zosta wyrzucony z gimnazjum w klasie
maturalnej. Jednak dziĊki staraniom matki nie dosta wilczego biletu. Móg zdawaü maturĊ eksternistyczną w szkole, w której siĊ uczy. Powody wydalenia byy nastĊpujące: „chopcy wylatywali ze szkó
rosyjskich z reguy za politykĊ, czyli za patriotyzm polski, a to bywao nie do darowania. Janusza, okazao
siĊ, wydalono za «ogólną krnąbrnoĞü». – Czort jewo znajet – dziwi siĊ wychowawca, kosztując juĪ po raz
trzeci przyniesioną przez nią [matkĊ – Cz. G.] ĞliwowicĊ domową. – Ja pani powiem w sekrecie, co on
zrobi: da w mordĊ temu poecie, co literatury u nas uczy, libera swoocz, co ja go Ğcierpieü nie mogĊ, ani
naczalstwo: dlatego my dla KamiĔskiego wzglĊdni siĊ okazali. Ale dlaczego on, KamiĔski, liberaowi
poecie w mordĊ da, nie panimaju” (H. M a l e w s k a, Apokryf rodzinny, Warszawa 1977, s. 113).
91
R u d n i c k i, dz. cyt., s. 58.
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le. Nienawidzili nauczycieli, którzy stosowali wobec nich przemoc, i rewanĪowali siĊ
im przezwiskami, wybiciem szyb w oknach, a nawet pobiciem92. Jedna z uczennic
pensji ĪeĔskiej ugryza kiedyĞ w rĊkĊ nauczycielkĊ, która uĪya wobec niej przemocy
fizycznej93. W szkole o której pisze J. Wojciechowski, uczniowie nie dawali siĊ biü
nauczycielce. CzĊsto dochodzio do szarpaniny miĊdzy nią a uczniami94. Niektórzy
uczniowie uodparniali siĊ na bicie95. ChostĊ znosili ze stoickim spokojem, nie pakali
podczas niej. Przez kolegów byli uwaĪani za bohaterów i cieszyli siĊ szacunkiem
w caej szkole96.
Kary okazay siĊ nieskuteczne jako metoda germanizacji. Monika WarneĔska przytacza relacjĊ jednej z uczennic, która „wspomni po latach, jak pruscy nauczyciele natrząsali siĊ podczas chosty: – MyĞlicie, gupi, Īe Polska bĊdzie znowu?! Dzieci odpowiaday hardo: – Polska bya i bĊdzie?”97. W obronie bitych dzieci stawali czĊsto rodzice, co koĔczyo siĊ procesami sądowymi, które z reguy wygrywali nauczyciele98.
Przeciwko maltretowaniu dzieci we WrzeĞni protestowali wybitni twórcy: Henryk
Sienkiewicz, Teodor Tomasz JeĪ (Zygmunt Milkowski), Maria Konopnicka99 i inni.
Ujmowaa siĊ za nimi prasa, i to nie tylko polskojĊzyczna, ale nawet niektóre tytuy
niemieckie. W wielu miastach polskich odbyway siĊ manifestacje poparcia dla bohaterskich dzieci. Protestowano takĪe wielu krajach Europy, równieĪ w Niemczech,
oraz w Stanach Zjednoczonych100.

92

Zob. B e r e n t, dz. cyt., s. 2-42.
Zob. Z a p o l s k a, dz. cyt., s. 64-65.
94
Wojciechowski (dz. cyt., s. 102) pisze o takim uczniu: „I to go ta nauczycielka chciaa wyciąü, to
on siĊ jej biü nie da, to ona go trzcinom po gowie biua, a on i [jej] zerwa aĔcusek od zygarka. I tak siĊ
oboje szarpali jak dzieci dwoje. I takie zdarzenia siĊ czĊsto zdarzay”.
95
Dzieci we WrzeĞni przestay siĊ baü kary, bo siĊ do niej przyzwyczaiy: „Podczas wymierzania
kary odzyway siĊ w klasach krzyki, gwizdy, Ğmiechy, tupania. Winnych nie sposób byo wykryü. [...]
Oporne dzieci wydzieray z podrĊczników lub niszczyy wizerunki róĪnych wielkoĞci pruskich. Chwytane
na gorącym uczynku, bite – stawiay siĊ hardo. Mimo ustawicznie stosowanych aresztów szkolnych, mimo
piĞmiennych zadaĔ karnych znajdoway czas na przepisywanie patriotycznych pieĞni i wierszy polskich”
(W a r n e Ĕ s k a, dz. cyt., s. 78).
96
T u r e k, dz. cyt., s. 318; Z a w i e y s k i, dz. cyt., s. 472.
97
Dz. cyt., s. 28.
98
Zob. Z i e n t a r a - M a l e w s k a, dz. cyt., s. 30; S i e n k i e w i c z, Bartek zwyciĊzca, s. 336-339;
W a r n e Ĕ s k a, dz. cyt., s. 25-56.
99
Zob. tamĪe, s. 58-63. Na wydarzenia we WrzeĞni M. Konopnicka (Wybór pism, Warszawa 1954, s. 317)
zareagowaa wierszem O WrzeĞni, w którym powtarzają siĊ sowa: „Prusak mĊczy polskie dzieci!”. Ukazuje teĪ rzekome przestĊpstwa dzieci, którymi bya modlitwa w jĊzyku polskim:
93

Za ten pacierz w wasnej mowie,
Ci ją zdali nam ojcowie,
Co go nas uczyy matki,
– Prusak mĊczy polskie dziatki!
100

Zob. W a r n e Ĕ s k a, dz. cyt., s. 63-67, 80-88.
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W zaborze austriackim dyrekcja na ogó tuszowaa fakty przemocy nauczycieli
wobec uczniów. Rodzice dziecka pobitego przez nauczyciela, zazwyczaj na skutek
perswazji dyrektora nie wystĊpowali na drogĊ sądową, kierując siĊ dobrem szkoy.
Zadowalali siĊ zwykle przeprosinami ze strony nauczyciela101. Zdarzao siĊ, Īe uczniowie doznający w szkole przemocy uciekali z lekcji i wagarowali. Bali siĊ chosty
od nauczyciela, ale i kary od rodziców. Kiedy rodzice dowiadywali siĊ o absencji ich
dzieci w szkole, najczĊĞciej za pomocą bicia zmuszali je do chodzenia do niej102. Kara
chosty, wymierzana na oczach innych uczniów, wywoywaa w nich poczucie wstydu
i upokorzenia, a nieraz rodzia bunt. Marian Porwit, widząc okrucieĔstwo wymierzanych kar, na znak protestu nie chcia chodziü do szkoy. To doĞwiadczenie uwraĪliwio go na wszelkie objawy przemocy fizycznej na cae Īycie103.

WZMOCNIENIA POZYTYWNE W WYCHOWANIU
Na podstawie analizowanych Ĩróde widaü jak stopniowo wĞród nauczycieli coraz
bardziej ksztacia siĊ ĞwiadomoĞü, Īe skutecznoĞü wychowania zaleĪy nie tylko od
uczniów; przede wszystkim zaleĪy od waĞciwej postawy nauczycieli104. ZaczĊto
sobie uĞwiadamiaü prawdĊ, Īe wychowanie polega raczej na wewnĊtrznym urabianiu
wychowanka, z poszanowaniem jego wolnoĞci i podmiotowoĞci, a nie na jego represjonowaniu. Prywatny nauczyciel Wawrzynkiewicz z noweli Sienkiewicza wyrazi to
przekonanie nastĊpująco: „MyĞlĊ takĪe, Īe pedagogia lepiej spenia swe zadanie, gdy
dziecko czuje rĊkĊ prowadzącą je agodnie, nie zaĞ nogĊ przygniatającą mu piersi
i depcącą wszystko, co go nauczono czciü i kochaü w domu”105. Za niezwykle istotną
rzecz uznano teĪ koniecznoĞü traktowania kaĪdego ucznia indywidualnie, rozpoznając
jego zamiowania i zdolnoĞci. Zwrócono takĪe uwagĊ na potrzebĊ poznania przez
nauczyciela psychiki i charakteru poszczególnych uczniów, by nie wyrządzaü im
101

B e r e n t, dz. cyt., s. 31-32.
Zob. T u r e k, dz. cyt., s. 323-328.
103
Spojrzenie poprzez moje Īycie, Warszawa 1986, s. 15. Zdaniem tego autora nauczyciel „zbyt atwo,
jakby z nawyku siĊga po trzcinĊ jako argument mający zwiĊkszyü uwagĊ i pilnoĞü, zapominając, Īe przy
jego pomocy nie móg rozwinąü zdolnoĞci. Patrzyem na te »egzekucje« z odrazą mieszaną ze wspóczuciem dla karanego i karzącego. Rodziy siĊ stopniowo refleksje, Īe kary cielesne nie powinny byü
aplikowane odruchowo na oczach caej klasy, w Īadnym razie nie przez nauczyciela, bez Ğladu zawziĊtoĞci w stosunku do delikwenta. Bo przecieĪ Ğrodowisko uczniów szkoy przy ulicy Rajskiej pozostawio
mi wspomnienie chopców z rodzin o warunkach skromnych, zachowujących siĊ przyzwoicie, bez wybryków wymagających drastycznego karcenia” (tamĪe, s. 20).
104
DygasiĔski (dz. cyt., s. 33) ują to nastĊpująco: „ĩywimy przekonanie, Īe szkoy początkowe
i Ğrednie powinny byü zakadami wychowawczymi, nie naukowymi, i Īe jakoĞü obcowania pedagogów
z modymi ludĨmi, jako teĪ wzajemne stosunki wychowaĔców mają tu najgówniejsze znaczenie dla
przyszoĞci obywatelskiej czowieka”.
105
Z pamiĊtnika poznaĔskiego nauczyciela, s. 169.
102
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krzywdy niewaĞciwymi posuniĊciami, ale szukaü sposobów, jak im dopomóc we
wszechstronnym rozwoju106.
Poddano krytyce takĪe to, co J. I. Kraszewski nazwa „pozą pedagogiczną”107,
czyli tworzeniem przez nauczyciela sztucznego dystansu miĊdzy sobą a uczniami108.
PodkreĞlano potrzebĊ zbliĪenia siĊ, a nawet zniĪenia siĊ, nauczyciela do uczniów109.
Byli nauczyciele, którzy doskonale to rozumieli, dlatego odwiedzali uczniów na stancjach, by spĊdziü z nimi poĪytecznie wolny czas110. Pomagali im w nauce. Utrzymywali przyjazne kontakty z dzieümi i modzieĪą nie tylko na terenie szkoy. Zapraszali
ich równieĪ do swoich domów, co dawao okazjĊ do wpajania im zasad dobrego wychowania111.
Niektórzy nauczyciele mieli cywilną odwagĊ, by wyraziü sprzeciw wobec przemocy nauczycieli wzglĊdem uczniów. W realnej szkole kieleckiej naleĪa do nich
mody chemik RoĪewski, który pozna zasady wychowania stosowane w Europie
Zachodniej i Ameryce. Przekonywa dyrektora, który by zwolennikiem uĞwiĊconych
tradycją represyjnych metod wychowania do ich zaniechania, argumentując to nastĊpująco: „Tak w Īyciu spoecznym, jak i w szkole tradycja i zasady muszą siĊ nieZob. P. G o j a w i c z y Ĕ s k a, DziewczĊta z Nowolipek, Warszawa 198616 , s. 14-16.
adny chopiec. PowieĞü wspóczesna, Kraków 1976, s. 255.
108
Zob. ĩ e r o m s k i, dz. cyt., s. 18. Gomulicki (dz. cyt., s. 90-91) ukaza nauczyciela, który z poczuciem wyĪszoĞci patrzy na uczniów: „SkowroĔski wystĊpuje zawsze w roli póboga. Gdy wykada, nie
patrzy na uczniów. CiĊĪkie, goĞne, starannie odmierzone sowa rzuca w przestrzeĔ. Nawet, gdy uczeĔ
wydający lekcjĊ stoi tuĪ przed nim, nie widzi go, nie chce widzieü. Oczy jego ponad gową chopca
wybiegają daleko, wysoko. [...] Bardziej, niĪ uczniów, kocha przedmiot, który wykada”. Podobnie dziao
siĊ na pensjach ĪeĔskich: „Profesorowie, nauczycielki, a wĞród, nich na samym czele przeoĪona – to by
przecieĪ dla nas, uczennic, Ğwiat odrĊbny, inny, daleki i mimo codziennego szkolnego kontaktu tak obcy,
tak nieznany, Īe w tej obecnoĞci aĪ niemal... egzotyczny. Od grona profesorskiego dzieli nas nieprzekraczalny dystans i [...] nie do pomyĞlenia byo jakiekolwiek zbliĪenie. ToteĪ w pamiĊci mojej do
dziĞ dnia nasi profesorowie rysują mi siĊ tylko jako dalekie, obce [...] postacie z wysokiej, trzystopniowej
katedry i zza prezydialnego, czerwonym suknem w czasie egzaminów pokrywanego stou” (H. D u n i n ó w n a, KoleĪeĔski wieczór (wspomnienie sprzed lat piĊüdziesiĊciu), w: Kredą na tablicy, s. 133; por.
t a Ī, [Wspomnienia], w: Kufer Kasyldy, czyli wspomnienia z lat dziewczĊcych, wyboru pamiĊtników
XVIII-XIX w. dokonay D. StĊpniewska i B. Walczyna, Warszawa 1983, s. 363).
109
DygasiĔski (dz. cyt., s. 33-34) ują to nastĊpująco: „W szkole [...] krzyĪowao siĊ mnóstwo przerozmaitych wpywów, [...] i wychowaniec, pozostając jedynie pod naciskiem zewnĊtrznego rygoru, mia
zupeną swobodĊ urabiaü siĊ wewnĊtrznie w kierunku upodobanym. [...] Przechoway siĊ liczne podania
Ğwiadczące, Īe wielki Zeus, ile chcia oddziaaü na Ğmiertelników, przyobleka postaü czowieczą,
schodzi z Olimpu i obcowa z ludĨmi. Nauczyciele po najwiĊkszej czĊĞci za bardzo siĊ szanują i unikając
zbliĪenia siĊ do wychowaĔców juĪ tym samym zaznaczają swą niechĊü czy nieudolnoĞü wywierania
wpywu na modzieĪ. [...] Zawsze siĊ widywao bardzo duĪo takiego faszywego majestatu pedagogicznego [...]. Kto wasnym sercem nie zaczepi o serca dzieci Īywo i szczerze, temu Īaden systemat nie da
do rąk bera potĊĪnej wadzy rządzenia i kierowania umysami modymi”.
110
B i e n i a s z, Maturanci, s. 296-299.
111
TamĪe, s. 258-259; P o r w i t, dz. cyt., s. 42-43; D y g a s i Ĕ s k i, dz. cyt., s. 34; Z e g a d  o w i c z,
dz. cyt., s. 306-309; J. B  o Ĕ s k i, PamiĊtnik 1891-1939, Kraków 1981, s. 38.
106
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ustannie zmieniaü, stosownie do rozwoju potrzeb, wymagaĔ ducha czasu. Musimy
ciągle, koniecznie czerpaü z doĞwiadczenia wieków i narodów, nawet antypodów, aby
siĊ nie dawaü wyprzedzaü innym w pracy. ĩe zaĞ obecnie wĞród spoeczeĔstw cywilizowanych panuje dąĪnoĞü do usuniĊcia z wychowania chosty i do ograniczania wydalaĔ uczniów z zakadów wychowawczych, wiĊc szkoa kielecka ma obowiązek iĞü
za tym prądem”112.
Nauczyciel ten, zastanawiając siĊ, w jaki sposób oddziaywaü na wychowanków,
doszed do wniosku, Īe „wychowanie [...] jest to sztuka nie mająca nic a nic wspólnego z wyciskaniem dzieciom ez przez chostĊ”113. UwaĪa, Īe ucznia moĪe zmieniü
jedynie mioĞü nauczyciela do ucznia oraz dawanie mu dobrego przykadu. Przede
wszystkim nauczyciel powinien polubiü uczniów. Uczniowie kochani przez nauczyciela lgną do niego114. Instynktownie wyczuwają, czy ich kocha czy nie. Na jego mioĞü odpowiadają swoją mioĞcią. Micha Baucki porównuje mioĞü nauczyciela do
mioĞci macierzyĔskiej. O jednej z nauczycielek, która kochaa dzieci, pisze: „kaĪdemu [dziecku – Cz. G.] umiaa powiedzieü jakieĞ dobre sówko, którym od razu za
serce chwytaa. Taki juĪ miaa dar szczególny w mowie, taki urok w spojrzeniu, Īe
ludzie lgnĊli do niej, szczególnie mae dzieci. Te maleĔstwa mają szczególniejszy
instynkt i odczują, kto je lubi. Niejedno dziecko, widząc, Īe rodzice wiĊcej dbali
o krowĊ, o konia, gdy zachoroway, niĪ o nie, mimo woli jak kwiatek za soĔcem
obracao siĊ ku swojej profesorce, od której szo na nie ciepo i Ğwiato”115. Nauczycielem, do którego lgnĊy dzieci, by lekarz z zawodu, a pedagog z powoania, Janusz
Korczak116.
Autentyczny wychowawca nie moĪe uprzedzaü siĊ do uczniów, ale podobnie jak
ceniony w Kielcach nauczyciel Hieronim ĝwiątecki, powinien w wychowaniu wychoD y g a s i Ĕ s k i, dz. cyt., s. 102-103. Poparli go inni nauczyciele. Zob. tamĪe, s. 103.
TamĪe, s. 105.
114
TamĪe, s. 106. JeĞli nauczyciel traktowa uczniów po partnersku, to uczniowie obdarzali go wielkim zaufaniem: „MyĞmy sobie prawie nie wyobraĪali, aĪeby taki pan profesor móg byü jednoczeĞnie
zwyczajnym czowiekiem mającym myĞli, uczucia podobne do naszych. Dotychczas widywao siĊ na
katedrze mniej lub wiĊcej szanownego, czasem Ğmiesznego manekina, uzbrojonego we wadzĊ, powagĊ,
mającego prawo i obowiązek gromiü nas, karciü, nauczaü, ale my i profesorowie nasi – byy dwa odrĊbne,
w niczym do siebie niepodobne Ğwiaty. A tu naraz zjawia siĊ profesor, istny brat ata, który chociaĪ by
o wiele, wiele od nas rozumniejszy, jednakĪe dopuszcza uczniów do takiej poufaoĞci, jak gdyby pragną,
aby siĊ z nim tykali. ĩacy skwapliwie garnĊli siĊ do niego i czy podąĪa ku szkole, czy wraca do domu,
zawsze go otaczaa gromada uczniów zarzucając licznymi pytaniami. OdwiedzaliĞmy go takĪe w domu,
gdzie nas przyjmowa zawsze z niewymuszoną serdecznoĞcią, przedstawia swojej Īonie i niejednokrotnie
goĞcinnie zaprasza do stou. [...] On równieĪ z Īywym zajĊciem wchodzi w róĪne szczegóy naszego
Īycia, obchodziy go nasze prace, zabawy, upodobania, uzdolnienia, zawody, jakim zamierzaliĞmy siĊ
oddaü po skoĔczeniu szkoy” (tamĪe, s. 34).
115
Profesorka, w: t e n Ī e, Nowele i humoreski, Kraków 1956, s. 358. Por. M. R u s i n e k, Pluton
dzikiej róĪy, w: t e n Ī e, Pluton dzikiej róĪy. Ziemia miodem pynąca, s. 97.
116
I. N e w e r l y, ĩywe wiązanie, Warszawa 1967 2, s. 124-129 n.
112
113
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dziü od nastĊpujących przesanek: „«Dzieci są zawsze dobre. Wychowawca powinien
siĊ z dzieümi obchodziü szlachetnie, agodnie, jeĪeli je pragnie dobrze wychowaü.
NaleĪy ufaü, wierzyü dzieciom, gdyĪ nieufnoĞü i podejrzliwoĞü starszych zasiewają
w sercach modych ziarna nieszlachetnoĞci». Od tych zasad uparcie nie odstĊpowa
przez cae Īycie”117. W podobnym duchu rozumowa teĪ nauczyciel matematyki SzymoĔski: „Jak tu wpynąü na modzieĔca, uczyniü go dobrym, cnotliwym, pracowitym.
Trzeba obudziü w jego duszy siĊ, która by go popychaa nieprzeparcie w tych kierunkach. CóĪ to jest za sia? MioĞü cnoty, pracy, ludzi. A jak modzieĔca natchnąü
tym uczuciem, od którego juĪ zawiso cae wychowanie? Pedagog ma tak postĊpowaü, aby praca sprawiaa wychowaĔcowi najwyĪsze zadowolenie, aby cnota przedstawiaa mu siĊ wznioĞle piĊkną i ludzie – godni kochania”118.
SzymoĔski stara siĊ postĊpowaü zgodnie z tym, co uznawa za suszne. Nie tylko
przekazywa wiedzĊ, ale i wychowywa uczniów. Stara siĊ teĪ poznaü Ğrodowiska,
z których siĊ wywodzili. Wychodząc od miejsca zamieszkania ucznia, ukazywa uwarunkowanie geograficzne i historyczne jego rodzinnej miejscowoĞci. WyraĪa zadowolenie, kiedy uczeĔ zna te uwarunkowania. Widzia w tym pozytywny wpyw rodziców. Motywowa ucznia, by nie zawiód ich zaufania: „Chlubnie bo godni waüpaĔstwo rodzice wychowywali synka w domku. Nie zróbĪe moĞci w szkole zawodu
mioĞci rodzicielskiej”119. Podnosi teĪ na duchu uczniów, którzy zaamali siĊ psychicznie na skutek niepowodzeĔ szkolnych120.
Na zaufanie stawia jeden z filologów: „Na lekcji profesora KryĔskiego panowaa
zawsze wzorowa cisza – pisze E. Czekalski. – Gdy nie umiao siĊ czegoĞ, nauczyciel
przyjmowa zobowiązanie, Īe na nastĊpną lekcjĊ uczeĔ wywiąĪe siĊ z zadania naleĪycie. Nie zdarzyo siĊ, Īeby ktoĞ skrewi”121. Inny nauczyciel, polonista Józef Szafran,
„do uczniów odnosi siĊ po ojcowsku, apelując zawsze do dobrych serc, do honoru,
a przede wszystkim do patriotyzmu Polaka”122. Dla modzieĪy mia zawsze uĞmiech
i Īyczliwe sowo123. Zegadowicz ukazuje wielu nauczycieli, którzy potrafili utrzymaü
dyscyplinĊ w klasie swoją kulturą osobistą, wielkim taktem i odwoywali siĊ do ambicji modzieĪy. ĩyczliwoĞü nauczyciela bardziej mobilizowaa ją do nauki niĪ najsroĪsze kary124.

117
D y g a s i Ĕ s k i, dz. cyt., s. 21-22. W poglądach nauczyciela byo duĪo naiwnoĞci. Uczniowie bezwzglĊdnie wykorzystywali jego dobroü. Zob. tamĪe, s. 19-25.
118
TamĪe, s. 105-106.
119
TamĪe, s. 15.
120
TamĪe, s. 84-85.
121
Dz. cyt., s. 177.
122
 e m p i c k i, dz. cyt., s. 26. Por. tamĪe, s. 68-69.
123
TamĪe, s. 26-27.
124
Dz. cyt., s. 434-435.
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Nauczyciele starali siĊ nieraz oddziaywaü na uczniów poprzez perswazjĊ125. KiedyĞ jeden z nauczycieli, zdenerwowany aktem przemocy chopców wobec swojego
kolegi, postawi wszystkim oceny niedostateczne. Mia zamiar poinformowaü o tym
incydencie dyrektora, ale poniewaĪ uczniowie prosili go o przebaczenie, darowa im
winĊ, pouczając tylko przy okazji: „Szanujcie siĊ nawzajem, moi chopcy. PamiĊtajcie, Īe nie jesteĞcie bocianami, które zadziobują na Ğmierü kaĪdego sabego w swoim
stadzie. JesteĞcie spoecznoĞcią, w której nawzajem sobie macie pomagaü. ByliĞmy
tak zaskoczeni, Īe nikt z nas nie otwar gĊby, Īeby podziĊkowaü”126. Nauczyciel Korabik przez delikatnoĞü nigdy nie adresowa krytycznych uwag wprost do uczniów,
kiedy ci haasowali podczas lekcji, ale stara siĊ pobudziü ich ambicjĊ. Mówi im, Īe
są dĪentelmenami, wiĊc syszane haasy pochodzą zapewne z sąsiedniej sali lub z ulicy, bo jego dobrze wychowani uczniowie, nigdy nie odwaĪyliby siĊ przeszkadzaü mu
w lekcji. Metoda ta bya bardzo skuteczna. Uczniowie uspokajali siĊ127.
Podobnie postĊpowa nauczyciel o nazwisku Gaa. Gdy wyczu lub zobaczy, Īe
któryĞ z uczniów pali papierosy, „ani spojrzeniem, ani sówkiem nie zdradzi swej
tajemnicy, dopiero po dzwonku przechodząc obok mej awki, pooĪy mi rĊkĊ na ramieniu i szepną: smakowao? MyĞlaam, Īe umrĊ ze wstydu” – zwierza siĊ jedna
z byych jego uczennic128. KiedyĞ, gdy w klasie coĞ zginĊo, nauczyciel by zmotywowaü sprawcĊ do oddania skradzionego przedmiotu, kaza czytaü jednemu z uczniów
moralizatorskie opowiadanie o chopcu, który znalazszy pieniądze, odda je osobie,
poszukującej zguby129. JeĞli uczeĔ uĪywa niecenzuralnych sów, spokojnie go poucza,
dlaczego tego nie naleĪy czyniü130.
Nauczyciel jĊzyka rosyjskiego, Ignacy Stawski, oddziaywa na uczniów swoją
powagą, taktem i kulturą osobistą: „Zimny, spokojny, jakby wykuty z marmuru, bez
uĞmiechu, bez zmarszczki gniewu, jednostajny w tonie gosu, w ruchach miarowych,
powaĪnych, przez caą godzinĊ naucza, egzaminowa i równo z dzwonkiem przerywa lekcjĊ. Wzrokiem utrzymywa w klasie porządek i nigdy nie traci czasu jak inni
na udzielanie przestróg, napomnieĔ, a jednak nie byo przypadku, aĪeby któryĞ Īak
dopuĞci siĊ jakiego wybryku pod wpywem zimnych, burych oczu profesora. By on
uosobieniem taktu nauczycielskiego, to jest niezomnej rutyny, która wcielia w postĊpowanie wszystko, co siĊ dzieciom narzuca jako powaga, i – woli stanowczej,
która to wiązaa i utrzymywaa zawsze w jednej mierze. KaĪdy nauczyciel obarczony
pracą, jeĪeli tylko nie chce zuĪyü siĊ przedwczeĞnie i zniechĊciü do roboty, musi
sobie znaleĨü taki modus vivendi, taki spokojny naóg postĊpowania”131.
125

Z. N o w a k o w s k i, Przylądek dobrej nadziei, Kraków 1980 2, s. 151-152.
R u s i n e k, Mody wiatr, s. 109.
127
T e n Ī e, Pluton dzikiej róĪy, s. 56-57, 65.
128
Z a r z y c k a, dz. cyt., s. 21-22.
129
N o w a k o w s k i, Przylądek dobrej nadziei, s. 152.
130
Zob. tamĪe, s. 203-205.
131
D y g a s i Ĕ s k i, dz. cyt., s. 36.
126
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Inaczej postĊpowa z modzieĪą „mody, piĊkny nauczyciel swą nadzwyczajną uprzejmoĞcią i swym wykwintem niesfornych chopców oczarowa i – ujarzmi. To, czego nie
mogli dokonaü [inni nauczyciele – Cz. G.] drwinami i grzmoceniem trzciną w stolik, [...]
krzykiem i wymyĞlaniem, [...] darciem za wosy i bĊbnieniem po plecach, [...] chytroĞcią
i podszczuwaniem u inspektora, sam inspektor wreszcie basem urzĊdowym i dyscyplinarną srogoĞcią – bez Īadnego pozornego wysiku osiągną od razu mody przybysz, profesor
Chabrowski. Jego wpyw na uczniów jest tego rodzaju, Īe – wstydziliby siĊ okazywaü mu
nieposuszeĔstwo, zuchwaoĞü, gburowatoĞü”132. W WĊgrowcu (zabór pruski) w taki sposób wychowywa modzieĪ polonista Wadysaw Rabski133.
Wielu nauczycieli oddziaywao na uczniów swoim autorytetem134. Przykadem
moĪe byü Franciszek Próchnicki, nauczyciel, a zarazem dyrektor, który „autorytet
swój umia utrzymaü i wobec grona nauczycielskiego, i wobec uczniów. [...] Dobry
uĞmiech przyjaciela modzieĪy nie schodzi z jego twarzy, ale gdy siĊ rozgniewa
i karci, by stanowczy i surowy”135. Uczniowie doskonale siĊ orientowali, czy wymierzona kara bya zemstą ze strony nauczyciela czy teĪ pynĊa z troski o dobro
ucznia i miaa na celu jego opamiĊtanie. Dyrektor opisywany przez Zarzycką, karząc
uczniów karą kozy, uczyni to bez emocji: „Dyrektor obwieĞci wyrok spokojnie, bez
Ğladu irytacji, ale mnie ogarną wstyd” – stwierdza dawna uczennica136.
Nawet surowe kary wymierzane przez nauczycieli, jeĞli byy uzasadnione i sprawiedliwe, nie przekaday siĊ na brak szacunku i mioĞci do nauczycieli. WrĊcz przeciwnie. Uczniowie czĊsto doceniali ich inne cechy, np. wyrozumiaoĞü. Stąd R. Turek
tak ocenia swego surowego nauczyciela i motywy wymierzania przez niego kar cielesnych: „Nauczyciel pokocha mnie jak swojego syna. Ej, bo i on by kochanym czowiekiem. Braem nieraz jeszcze ciĊgi od niego, ale jakĪe byem za nie póĨniej
wdziĊczny. Pacząc widziaem zy w jego oczach. Czowiek ten nie kara wszystkich.
Dostawao siĊ tylko tym, do których mia saboĞü. Cierpiaa jego ambicja, jeĞli ci, na
których liczy, zawiedli jego nadzieje”137. Po opuszczeniu szkoy uczniowie zapominali o upokorzeniach, jakich doĞwiadczali od nauczycieli, i po latach mile ich wspominali, czemu wyraz da Józef Barącz, kiedy spotka swoich nauczycieli: „Wszyscy
byli w tej chwili sercu bliscy. Tych pedagogów nie zamieniby na Īadnych innych,
choüby na tych najwzglĊdniejszych. Wszak byli to jego dawni nauczyciele, których
paroletnia roząka w jego myĞlach wyidealizowaa”138.
132

G o m u l i c k i, dz. cyt., s. 162.
P r z y b y s z e w s k i, dz. cyt., s. 56-57.
134
B i e n i a s z, Maturanci, s. 254.
135
 e m p i c k i, dz. cyt., s. 29.
136
Dz. cyt., s. 23.
137
Dz. cyt., s. 329.
138
B i e n i a s z, Maturanci, s. 403. RównieĪ nauczyciel Ciepiszewski nazywa ucznia „osem nad
osami” oraz stosowa wobec niego chostą. Spotkani po latach dawni uczniowie nie mieli mu tego za ze.
Zob. B a  u c k i, GĊsi i gąski, s. 337-338.
133
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Nauczyciele oddziaywali wychowawczo na swoich uczniów takĪe poprzez wypoĪyczanie im odpowiednio dobranych ksiąĪek. Uczennicy mieszkającej w suterynie
nauczycielka poĪyczya ksiąĪki opisujące losy dziewcząt, które Īyy w podobnych
warunkach, ale wyrosy potem na wartoĞciowych ludzi. Pod wpywem tej lektury
dziewczyna zaczĊa inaczej patrzeü na swój los139. Nauczyciele wskazywali uczniom
tytuy, które mogy im rozwiązaü problemy związane z ich stadium rozwojowym.
Kiedy chopcy mieli trudnoĞci z zachowaniem czystoĞci w sferze seksualnej, a popeniane grzechy powodoway utratĊ si i wyrzuty sumienia, nauczyciel Korabik radzi
im czytaü wartoĞciowe ksiąĪki, tumacząc: „Są ksiąĪki, [które – Cz. G.] [...] niszczą
wszystko ze w czowieku. ĩe taka ksiąĪka zdobywa ciĊ i porywa, wchodzi w ciebie
caa i staje siĊ twoją wasnoĞcią. MoĪna ukochaü tak ksiąĪkĊ jak nikogo na Ğwiecie.
MoĪe zastąpiü wszystko”140. Zdarzao siĊ jednak, Īe nauczyciel udostĊpnia uczniom
ksiąĪki, które wyrządzay im krzywdĊ, osabiając ich wiarĊ religijną141 lub przyczyniając siĊ do upadków moralnych142.
Przeprowadzona analiza wybranych dzie beletrystycznych i pamiĊtnikarskich pozwala zauwaĪyü, Īe w 2. poowie XIX w. we wszystkich zaborach preferowano przemoc fizyczną i psychiczną nad uczniem. Nierzadko uĪywano takich metod wychowawczych dla osabiania morale uczniów w celu uatwienia ich rusyfikacji czy germanizacji. Najbardziej represjonowani byli uczniowie zaangaĪowani w dziaalnoĞü
patriotyczną. Niemniej jednak wĞród bardziej Ğwiatych nauczycieli budzio siĊ coraz
silniejsze przekonanie, Īe w wychowaniu szkolnym naleĪy stosowaü metody wychowawcze uwzglĊdniające podmiotowoĞü ucznia i jego godnoĞü.
Na nowe myĞlenie nauczycieli w kwestiach wychowawczych wpynĊli wybitni pedagodzy doby pozytywizmu, m.in. Adolf DygasiĔski i Bolesaw Prus poprzez swoją
twórczoĞü literacką i publicystyczną. Niektóre poglądy na wychowanie zawarte
w analizowanych Ĩródach wykazują teĪ wyraĨną zbieĪnoĞü z myĞlą pedagogiczną
Jana Wadysawa Dawida. Znaczące są równieĪ wypowiedzi na tematy wychowawcze
tych autorów, którzy nie bĊdąc zawodowymi pedagogami, troszczyli siĊ o waĞciwe
wychowanie modego pokolenia. Choü ich wizje Īycia szkoy 2. poowy XIX w. ubarwione są fantazją literacką, pozwalają lepiej poznaü ówczesne realia szkoy.
G o j a w i c z y Ĕ s k a, dz. cyt., s. 16-17. Zob. R u s i n e k, Pluton dzikiej róĪy, s. 59-60; B  o Ĕ s k i, dz. cyt., s. 38; G o m u l i c k i, dz. cyt., s. 90-91.
140
R u s i n e k, Pluton dzikiej róĪy, s. 162.
141
Nauczyciel Hipolit WiĞniewski, chcąc odwieĞü Michaa KĊckiego od wiary nakaza mu czytanie
ksiąĪek antyreligijnych. Chopiec czyta je z przeraĪeniem, poniewaĪ nie by intelektualnie przygotowany
do takich lektur: „Nie miaem jeszcze pojĊcia o krytycyzmie ani o dystansie historycznym. Oddano mnie
na pastwĊ ordynarnie komentowanych faktów. [...] Modliem siĊ gorąco co wieczór [...]. Poszedem [...]
do spowiedzi” (C h o y n o w s k i, dz. cyt., s. 123).
142
Ten sam nauczyciel, widząc u tego samego chopca budzący siĊ popĊd seksualny, pokaza mu ksiąĪkĊ
z anatomią intymnych czĊĞci ciaa kobiecego, przestrzegając go tylko przed chorobami wenerycznymi. Pod
wpywem tej lektury chopiec jeszcze bardziej marzy o intymnych kontaktach z kobietami (tamĪe, s. 129).
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PAWE SAULIUS BYTAUTAS OFM

OĝWIATA MORALNO-RELIGIJNA KOĝCIOA
W ĝWIECIE POSMODERNISTYCZNYM

WSTĉP
WspóczeĞnie w krajach od dawna ewangelizowanych coraz bardziej usuwa siĊ
wiarĊ chrzeĞcijaĔską jako punkt odniesienia, pozwalający skutecznie i przekonująco
tumaczyü egzystencjĊ czowieka. Aktualnie pracĊ oĞwiatową utrudniają i obciąĪają
okolicznoĞci polityczne, spoeczne i kulturowe. Kryzys wartoĞci, szczególnie w spoeczeĔstwach bogatych i rozwiniĊtych, nabiera form rozszerzonego subiektywizmu,
moralnego relatywizmu i nihilizmu. GĊboko zakorzeniony pluralizm, rozprzestrzeniany w ĞwiadomoĞci spoecznej, powoduje róĪne, czasem sprzeczne modele zachowania, które zagraĪają wspólnotowej toĪsamoĞci. Szybkie zmiany polityczne, radykalne
nowoĞci techniczne i globalizacja coraz bardziej wpywają na Īycie ludzi. Jako kryzys
rozwoju spoecznego przeĪywamy coraz wiĊkszą przepaĞü pomiĊdzy bogatymi a biednymi, co skutkuje ogromną migracją z krajów mniej rozwiniĊtych ekonomicznie do
bardziej rozwiniĊtych. SpoeczeĔstwo staje siĊ bardzo róĪnorodne, wielonarodowoĞciowe, wielorasowe i wielokulturowe, co moĪe je wzbogaciü, ale i przysparzaü teĪ
nowych problemów. Szerzące siĊ konflikty i wzrost przestĊpczoĞci nie pozwalają do
koĔca urzeczywistniü planów wychowawczych. Czasami rządy paĔstw wprost przeszkadzają w prowadzeniu oĞwiaty religijno-moralnej. Wszystko to siĊ dzieje pomimo
demokratycznych ustaw i wzroĞcie ĞwiadomoĞci praw czowieka. Wiele charakterystycznych dla naszych czasów procesów dotyka takĪe wspólnot koĞcielnych i intensywnie oddziauje modzieĪ.
Tak zwane „spoeczeĔstwo konsumpcyjne” pociąga za sobą modzieĪ, czyniąc ją
niewolnikami indywidualistycznego, materialistycznego i hedonistycznego sposobu
Īycia. Jedynym ideaem godnym osiągniĊcia staje siĊ rozumiany materialnie „dobrobyt”, który bezwarunkowo, za wszelką cenĊ ma byü osiągniĊty. Odrzuca siĊ wszystko,
co jest związane z poszukiwaniem duchowych i religijnych wartoĞci. W ostatnich czasach do gosu doszy róĪne doktryny, dąĪące do zniweczenia takich prawd, które dotychczas powszechnie uwaĪane byy za suszne. Bezkrytyczny pluralizm, wspomagany zaoĪeniem, Īe wszystkie poglądy są jednakowo wartoĞciowe, staje siĊ dzisiaj
jednym z najbardziej rozpowszechnionych symptomów, Ğwiadczących o braku zaufania do prawdy. RównieĪ i niektóre przychodzące ze Wschodu filozofie Īyciowe demonstrują braki tego zaufania, odbierają od prawdy jej absolutyzm i uwaĪają, Īe
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prawda jednakowo siĊ odbija w róĪnych doktrynach, nawet jeĪeli czasami jedna drugiej przeczy. W takiej perspektywie wszystko siĊ sprowadza do poziomu mniemania.
Staje siĊ to jakby poruszaniem siĊ bez okreĞlonego kierunku. WspóczeĞnie niektórzy
filozofowie i wielu zwykych ludzi „zarazio siĊ” szerzącym siĊ niedowierzaniem
w zdolnoĞü ludzkiego poznania. Niejednokrotnie czowiek zadowala siĊ czĊĞciowymi
i krótkotrwaymi prawdami i wcale nie dąĪy do zadawania radykalnych pytaĔ na temat sensu osobowej i wspólnotowej podstawy Īycia.
W tym studium omówimy rozumienie wolnoĞci, odpowiedzialnoĞci, moralnoĞci
i etyki, w kontekĞcie nauczania KoĞcioa o prawie naturalnym, uwzglĊdniając uchway Soboru WatykaĔskiego II, encyklik papieskich, dokumentów Kongregacji do Spraw
Wychowywania Katolickiego i innych dokumentów. Wielką uwagĊ poĞwiĊcimy koĞcielnej oĞwiacie religijnej i moralnej w Ğwiecie postmodernistycznym.

1. NAUCZANIE KOĝCIOA
O POWSZECHNOĝCI PRAWA NATURALNEGO
W KsiĊdze Rodzaju (2, 16-17) czytamy sowa Pana Boga, który tak powiedzia do
czowieka: „Z wszelkiego drzewa tego ogrodu moĪesz spoĪywaü wedug upodobania,
ale z drzewa poznania dobra i za nie wolno ci jeĞü, bo gdy z niego spoĪyjesz, niechybnie umrzesz”.
Objawienie naucza, Īe moĪliwoĞü okreĞlania dobra i za naleĪy nie do czowieka,
tylko do Boga. Wiadomo, Īe czowiek jest wolny od momentu, kiedy moĪe zrozumieü
i przyjąü przykazania BoĪe. Biblia ukazuje, Īe czowiek jest wolny, poniewaĪ moĪe
jeĞü z kaĪdego drzewa ogrodu rajskiego. Jednak ta wolnoĞü nie jest nieograniczona:
koĔczy siĊ ona przy drzewie poznania dobra i za, poniewaĪ powoana jest ona do przyjĊcia moralnej normy, którą Pan Bóg daje czowiekowi. Tylko Pan Bóg, który jako jedyny jest dobry, doskonale wie, co jest dla czowieka dobre, i dlatego z mioĞci do niego daje swoje prawo.
PosuszeĔstwo wobec prawa BoĪego nie niszczy wolnoĞci czowieka sformowanej
wedug wzoru wolnoĞci BoĪej i odpowiada godnoĞci czowieka, który podejmuje
dziaalnoĞü, mając Ğwiadomy i wolny wybór. Dziaanie czowieka musi wypywaü
z wewnĊtrznej decyzji osoby, a nie ze Ğlepego wewnĊtrznego impulsu czy zewnĊtrznej presji. GodnoĞü tĊ czowiek osiąga wtedy, kiedy wyzwala siĊ z niewoli namiĊtnoĞci czy naogów, dąĪy do wolnego wyboru dobra jako swego celu i w tej sprawie
roztropnie i efektywnie „stwarza ku temu odpowiednie warunki”1. DąĪąc do Boga,
który „jeden jest dobry”, czowiek powinien dobrowolnie czyniü dobro i unikaü za.
Jednak w tym celu czowiek musi umieü odróĪniü dobro od za. Staje siĊ to moĪliwe
1
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dziĊki przyrodzonemu Ğwiatu rozumu. Sobór WatykaĔski II przypomina, iĪ najwyĪszą normą ludzkiego Īycia jest samo Prawo, za pomocą którego Pan Bóg, kierując siĊ
swoją mądroĞcią i mioĞcią, porządkuje, zmienia i rządzi caym Ğwiatem oraz drogami
ludzkiej wspólnoty. Wspólnikiem w przestrzeganiu tego Prawa Pan Bóg uczyni czowieka, Īeby on za pomocą wskazówek „OpatrznoĞci BoĪej, móg coraz lepiej poznawaü niezmienioną PrawdĊ”2. KoĞció z wdziĊcznoĞcią przyjmuje cay skarb Objawienia i strzeĪe go z mioĞcią, wykonując swój obowiązek autentycznego interpretowania Prawa BoĪego w Ğwietle ewangelii, które jest speniane w Jezusie Chrystusie
i w Duchu ĝwiĊtym.
Pozorny konflikt pomiĊdzy wolnoĞcią a Objawieniem wpywa na niektóre aspekty
prawa naturalnego, szczególnie w jego interpretacji powszechnoĞci i niezmiennoĞci.
Gdzie to prawo jest zapisane – pyta Ğw. Augustyn – jeĪeli nie w ksiĊdze Ğwiata, która
zwie siĊ prawdą? To tu jest zapisane kaĪde suszne prawo i stąd przychodzi ono do
serca sprawiedliwego czowieka, ale nie zamieszkuje w nim, tylko zostawia „pieczĊü,
jak wzór na sygnecie, odbijający siĊ w wosku, ale nie znikający z pierĞcienia”3. DziĊki
tej prawdzie moĪna mówiü o powszechnoĞci prawa naturalnego. Wpisane w naturze
istoty rozumnej, waĪne jest ono dla kaĪdego stworzenia obdarowanego rozumem i Īyjącego w historii.
Niektóre wspóczesne teorie twierdzą, Īe osoba, która chce siĊ doskonaliü, powinna czyniü dobro i unikaü za, troszczyü siĊ o przekazywanie Īycia i jego ochronĊ,
mnoĪyü dobra materialne, doskonaliü Īycie spoeczeĔstwa, szukaü prawdy, czyniü
dobre uczynki, kontemplowaü piĊkno. Taki podzia wolnoĞci jednostki i wspólnego
dla wszystkich prawa, który wynika z niektórych teorii filozoficznych, intensywnie
wpywa na wspóczesną kulturĊ, przeszkadza rozumowi pojąü powszechnoĞü prawa
naturalnego. PoniewaĪ prawo naturalne podkreĞla godnoĞü czowieka i pogĊbia najwaĪniejsze prawdy i obowiązki, jego wymagania są powszechne, a jego wadza obejmuje wszystkich ludzi. PowszechnoĞü ta nie neguje szczególnoĞci istoty ludzkiej, nie
przeczy osobowoĞci i niepowtarzalnoĞci osoby, przeciwnie – do samych korzeni ogarnia wszystkie jej wolne czyny, które powinny Ğwiadczyü o powszechnoĞci prawdziwego dobra. Gdy jesteĞmy posuszni prawu naturalnemu, nasze czyny powodują
prawdziwe obcowanie osób i z pomocą aski BoĪej urzeczywistnia siĊ mioĞü. Odwrotnie – nieuznawanie tego prawa albo nawet jego niezrozumienie narusza wspólnotĊ osobową i czyni szkodĊ.
KoĞció zawsze naucza, Īe nie moĪna speniaü uczynków, których zakazuje prawo
moralne, Stary i Nowy Testament. Jezus osobiĞcie potwierdza, Īe nie wolno naruszaü
tych zakazów: „Nie zabijaj, nie cudzoóĪ, nie kradnij, nie mów faszywie” (Mt 19, 1718). WiĊĨ pomiĊdzy wolnoĞcią czowieka a prawem BoĪym zawiązuje siĊ w sercu
czowieka, tzn. w jego sumieniu. W gĊbi sumienia czowiek odnajduje prawo, któ2
3

J o n a s P a u l i u s I I, Enciklika “Veritatis Splendor”, Vilnius: Aidai 1994, nr 43.
S . A u g u s t i n u s, De Trinitate, XIV, 15, 21, CCL 50/A, 451.
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rego nie da sobie sam, ale któremu powinien byü posuszny; gos który zawsze zaprasza do mioĞci, do czynienia dobra i unikania za. Syszy siĊ go w sercu: czyĔ to,
a tego unikaj. Czowiek ma w swoim sercu wpisane przez Boga prawo naturalne, którego suchaü wymaga jego godnoĞü i wedug niego bĊdzie on sądzony. Dlatego pogląd dotyczący wiĊzi pomiĊdzy wolnoĞcią a Prawem ĞciĞle siĊ ączy ze zrozumieniem
sumienia. Tendencje wyĪej wspomnianej kultury, które przeciwstawiają sobie i dzielą
wolnoĞü i Prawo, bawochwalczo wywyĪszając wolnoĞü, wiodą do twórczej interpretacji sumienia, oddalając je tym samym od KoĞcioa i jego Magisterium.
Wynika stąd, Īe sumienie Ğwiadczy o susznoĞci postĊpowania czowieka i jego
bĊdach. NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe Ğwiadczy to przede wszystkim o Bogu, którego
gos i decyzja przenikają czowieka i nawoują do posuszeĔstwa. Sumienie nie zamyka czowieka w niepokonanej i nieprzenikalnej samotnoĞci, lecz otwiera na BoĪe
zaproszenie. Tajemnica i wartoĞü sumienia jest „miejscem, ĞwiĊtą przestrzenią, gdzie
Pan Bóg przemawia do czowieka”4. ĝw. Pawe mówi, Īe sumienie jest Ğwiadkiem,
i pokazuje, jak ono wykonuje tĊ funkcjĊ. Mówi on o myĞlach: „Bo gdy poganie, którzy Prawa nie mają, idąc za naturą, czynią to, co Prawo nakazuje, chociaĪ Prawa nie
mają, sami dla siebie są Prawem. Wykazują oni, Īe treĞü Prawa wypisana jest w ich
sercach, gdy jednoczeĞnie ich sumienie staje jako Ğwiadek, a mianowicie ich myĞli na
przemian ich oskarĪające lub uniewinniające” (Rz 2, 14-15). Sowo myĞl okreĞla specyficzny charakter sumienia jako instancji, która moralnie sądzi czowieka i jego
czyny. W rzeczywistoĞci moralnoĞü ludzkich czynów nie wynika wyącznie tylko
z intencji, ustawy czy podstawowego okreĞlenia, rozumianego jako intencja, która nie
ma konkretnie okreĞlonej i zobowiązującej treĞci albo której nie towarzyszą prawdziwe starania w wykonywaniu róĪnych Īyciowych moralnych obowiązków. Nie moĪna sądziü o moralnoĞci, nie uwzglĊdniając tego, czy Ğwiadomy wybór konkretnego
zachowania odpowiada czy nie ludzkiej godnoĞci i caoĞci powoania. KaĪdy wybór
zawsze wyraĪa Ğwiadomy stosunek woli z róĪnym rodzajem dobra i za, które prawo
naturalne okreĞla jako dobro, którego naleĪy szukaü, i zo, którego trzeba unikaü.
Czowiek, który Ğwiadomie popenia grzech, obraĪa Boga, który nakaza czowiekowi
„przestrzegaü prawa” (Jk 2, 8-11), chociaĪ i nie traci wiary, „traci askĊ uĞwiĊcającą”5.

4

J o n a s P a u l i u s I I, Kalba generalinơje audiencijoje (1983.VIII.17), “Insegnamenti” 6(1983), s. 256.
T e n Ī e, Posinodinis apaštališkasis paraginimas “Reconciliatio et paenitentia” (1984.XII.2), AAS
77(1985), nr 17, s. 218.
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2. SPRZECZNOĝû MORALNEGO RELATYWIZMU
I PRAWA NATURALNEGO
WspóczeĞnie postmodernistyczni zwolennicy relatywizmu twierdzą, Īe powszechnie panująca prawda, dotycząca wszystkich ludzi, obiektywna moralnoĞü nie istnieje.
W dziedzinie poznawania prawdy relatywizm wskazuje na subiektywne, pynne warunki, które mają wiĊkszy wpyw na poznawanie niĪ sam poznawalny obiekt. Takie
warunki stwarzają socjlano-kulturowe otoczenie, psychologiczny nastrój, stosunki
ekonomiczne itd. Wedug poglądów relatywistycznych zasady etycznego zachowania
siĊ nie mogą byü poddawane determinacji róĪnych zewnĊtrznych podmiotów.
Tendencje moralnego relatywizmu wpynĊy w jakimĞ stopniu na katolicką teologiĊ moralną, która jednak nigdy nie miaa zamiaru przeciwstawiü woli czowieka
prawu BoĪemu i wątpiü w normy moralne, oparte na zasadach religijnych. Jednak
zawsze zachĊca do gĊbszego zastanowienia siĊ nad rolą rozumu i wiary oraz okreĞla
te normy, które wiąĪą siĊ z konkretnym zachowaniem siĊ w Ğwiecie. WspóczeĞnie
powstay teorie goszące, Īe rozum jest cakowicie suwerenny w dziedzinie tworzenia
norm moralnych. Normy te stwarzają cakowicie ludzką dziedzinĊ moralnoĞci, tzn.
wyraĪone są prawem, które czowiek automatycznie nadaje sobie sam i które pochodzi z ludzkiego rozumu. To znaczy, Īe Boga moĪna uznaü jako autora tego prawa,
chociaĪ w tym sensie, Īe funkcje regulacji autonomicznej rozum czowieka wykonuje
wedug pierwotnego i cakowitego prawomocnictwa, które Pan Bóg nadaje czowiekowi. Taki kierunek myĞlenia, który przeczy Pismu Ğw. i doktrynie KoĞcioa, doprowadzi do tego, Īe zaczĊto negowaü prawdĊ, Īe autorem prawa naturalnego jest Bóg,
a czowiek ze swoim rozumem uczestniczy tylko w odwiecznym prawie, którego jednak sam nie tworzy. W tym kontekĞcie absolutnie konieczne jest wyjaĞnienie podstawowych idei dotyczących wolnoĞci czowieka i jego moralnoĞci, jak teĪ gĊbokich
wiĊzi pomiĊdzy nimi. NaleĪy wyjaĞniü podstawowe pojĊcia dotyczące ludzkiej wolnoĞci i prawa moralnego, a takĪe ich gĊbokie, wewnĊtrzne powiązania. Tylko w ten
sposób bĊdzie moĪna daü odpowiedĨ na uzasadnione roszczenia ludzkiego rozumu,
przyjmując suszne elementy niektórych nurtów wspóczesnej teologii moralnej, nie
dopuszczając jednak, aby tezy oparte na bĊdnym pojĊciu autonomii naruszyy dziedzictwo nauczania moralnego KoĞcioa6.
Sobór WatykaĔski II okreĞli wolnoĞü jako znak obrazu BoĪego w czowieku. Pan
Bóg „na początku stworzy czowieka i zostawi go wasnej mocy rozstrzygania” (Syr
15, 14), Īeby ten przez nikogo nie zmuszany szuka swego Stwórcy i dobrowolnie
oddając siĊ Jemu, „osiągną peną i szczĊĞliwą doskonaoĞü”7. Sowa te odzwierciedlają doskonaą gĊbiĊ w uczestnictwie BoĪego panowania, do którego powoany jest
6

J o n a s P a u l i u s I I, Enciklika “Veritatis Splendor”, Vilnius: Aidai 1994, nr 37.
Pastoracinơ konstitucija apie Bažnyþia šiuolaikiniame pasaulyje “Gaudium et spes”, w: Vatikano II Susirinkimo nutarimai, Vilnius: Aidai 2001, nr 17.
7

MATERIAY

137

teĪ czowiek, a jednoczeĞnie pokazują, Īe wadza czowieka w penym tego sowa
znaczeniu obejmuje i jego samego. Aspekt ten ciągle jest podkreĞlany w teologicznym przemyĞlaniu wolnoĞci czowieka i rozumiany jest jako prawdziwa forma królowania czowieka. Natura czowieka, stworzona do panowania w Ğwiecie, z powodu
swego podobieĔstwa do Pana wszechĞwiata stanowi Īywy obraz „uczestnictwa godnoĞcią i imieniem w Pierwowzorze”8.
Mówiąc o roli rozumu ludzkiego jednoczeĞnie, okreĞlając i przekazując prawo
moralne, naleĪy podkreĞliü, Īe Īycie moralne wymaga od czowieka twórczego i wynalazczego podejĞcia, poniewaĪ jest ono Ĩródem i przyczyną wolnych poczynaĔ
czowieka. Z drugiej zaĞ strony rozum czerpie prawdĊ i autorytet z prawa wiecznego,
które nie jest niczym innym jak tylko BoĪą MądroĞcią. Dlatego Īycie moralne uzasadnione jest jego „subiektywnymi czynami i na zasadach autonomii”9. Prawo moralne pochodzi od Boga i w Nim jest zawsze jego Ĩródo: z wrodzonego rozumu, wynikającego z MądroĞci BoĪej; wspólnie stanowią prawo samego czowieka. Dlatego
prawo naturalne jest niczym innym, jak danym nam od Boga Ğwiatem rozumu. Autonomia praktycznego rozumu oznacza, Īe w nim samym mieĞci siĊ prawo nadane od
Boga. Jednak autonomia rozumu nie moĪe oznaczaü, Īe sam „rozum tworzy moralne
wartoĞci i normy”10. Gdyby ta autonomia wioda do praktycznego uczestnictwa w negowaniu mądroĞci Stwórcy i Jego Boskiego prawa albo ustalaa wolnoĞü w tworzeniu
norm moralnych, zaleĪących tylko od okolicznoĞci historycznych czy od róĪnego
rodzaju potrzeb spoecznych lub kulturowych, to przeczyoby wówczas „prawdzie
o czowieku, której naucza KoĞció”11.
WspóczeĞnie konflikt pomiĊdzy koncepcją wolnoĞci czowieka a zwolennikami
prawa naturalnego wzrasta szczególnie wtedy, gdy siĊ omawia stosunek prawa naturalnego do natury czowieka. Z tego powodu specjaliĞci od etyki, którzy ze wzglĊdu
na swoje powoanie powinni analizowaü zachowania i czyny ludzi, niekiedy poddają
siĊ pokusie uzasadniania swego nauczania czy postulowanych norm dotyczących
konkretnych zachowaĔ ludzi na podstawie hierarchii moralnych wartoĞci przyjmowanych przez wiĊkszoĞü ludzi. Niektórzy moraliĞci natomiast przeciwnie są negatywnie
ustosunkowani do biologicznej natury czowieka. Formuują zarzuty fizycyzmu i naturalizmu, stwierdzając, Īe okreĞlone zachowania czowieka rozumiane są zbyt powierzchownie jako stae i niezmienne, dlatego dąĪy siĊ do sformowania powszechnie
funkcjonujących norm moralnych.
Skrajna koncepcja wolnoĞci prowadzi do tego, Īe ciao czowieka traktuje siĊ jako
pozbawione wartoĞci moralnych, dopóki ono „nie uksztatuje go wedug wasnego
8

S. G r e g o r i j u s N y s s e n u s, De hominis opificio, cap. 4 , PG 44, 135-136.
J o n a s P a u l i u s I I, Enciklika “Veritatis Splendor”, Vilnius: Aidai 1994, nr 40.
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11(1988), nr 3, s.1228.
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zamysu”12. Natura czowieka i ciao czowieka są konieczne w wyborze wolnoĞci.
Jednak nie mogą one byü ostatecznym i zasadniczym punktem odniesienia w wyborach moralnych, poniewaĪ ukierunkowany w tĊ stronĊ cel jest niczym innym jak tylko
dobrem fizycznym. Opieranie siĊ na tym, szukanie w nim racjonalnych wskazówek dla
paszczyzny moralnej staje siĊ waĞnie fizycyzmem lub biologizmem. W tym kontekĞcie napiĊcie pomiĊdzy wolnoĞcią a w taki sposób redukowaną naturą oznacza rozam
w samym czowieku. Taka teoria moralnoĞci nie odpowiada prawdzie o czowieku i jego wolnoĞci. Przeczy ona nauczaniu KoĞcioa o jednoĞci istoty ludzkiej, w którym rozumna dusza per se et essentialiter jest formą ciaa. Sobór WatykaĔski II naucza, Īe
czowiek stanowi jednoĞü ciaa i duszy, a nieĞmiertelna dusza czowieka jest podstawą
istoty ludzkiej, jest ona tym, dziĊki czemu egzystuje on jako caoĞü, jako osoba13. „Nie
wolno wiĊc czowiekowi gardziü Īyciem ciaa, lecz przeciwnie, winien on uwaĪaü ciao
swoje, jako przez Boga stworzone i mające byü wskrzeszone w dniu ostatecznym, za
dobre i godne szacunku”14. OkreĞlenia te pokazują nie tylko to, Īe ciao, któremu
obiecane jest zmartwychwstanie, uczestniczy w chwale, ale teĪ przypominają o wiĊzi
rozumu i wolnej woli ze wszystkimi wasnoĞciami ciaa i uczuü. Osoba, ącznie z ciaem, jest powierzona sobie samej i dlatego waĞnie jednoĞü duszy i ciaa powoduje, Īe
staje siĊ on podmiotem czynów moralnych. OĞwiecony rozumem i umocniony cnotami
czowiek odkrywa w swoim ciele znaki wyraĪające i obiecujące oddanie siĊ mądremu
zamiarowi Boga. WaĞnie dziĊki godnoĞci osoby ludzkiej rozum moĪe orzec, jaką moralną wartoĞü ma konkretne dobro, do którego osoba naturalnie dąĪy.
Osoba ludzka nie moĪe byü redukowana do wolnoĞci zaprojektowanej przez siebie, lecz tworzy okreĞloną duchową i cielesną strukturĊ. Pierwszym celem wymagania
moralnoĞci jest kochanie i szanowanie osoby. JednoczeĞnie cel ten nie moĪe byü
zwykym Ğrodkiem, który moĪe doprowadziü do relatywizmu i samowoli. Dlatego
prawdziwy sens prawa naturalnego moĪna rozumieü w ten sposób, Īe opiera siĊ ono
na naturze czowieka. Osoba jest tu rozumiana jako jednoĞü duszy i ciaa, ącząca
w sobie wszystkie wasnoĞci duchowe, biologiczne i wszystkie inne, które są niezbĊdne do osiągniĊcia celu.
Prawo naturalne wyraĪa i wskazuje cele, prawa i obowiązki, na których opiera siĊ
natura cielesna i duchowa czowieka. Naturalne prawo moralne wyraĪa i ukazuje cele,
uprawnienia i obowiązki, które opierają siĊ na cielesnej i duchowej naturze osoby
ludzkiej. Natura ludzka nie moĪe byü zatem rozumiana jako zwyczajnie ustalająca
normy biologiczne, lecz powinna byü okreĞlona jako rozumny porządek, wedug którego czowiek jest powoany przez StwórcĊ do kierowania i regulowania swoim Īyciem i swoim dziaaniem, a w szczególnoĞci do uĪywania i dysponowania swoim ciaem. WaĞnie tak rozumiane prawo naturalne nie przeciwstawia wolnoĞci i natury.
12
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3. ZADANIA KATOLICKIEGO WYCHOWAWCY
WE WSPÓCZESNEJ SZKOLE
Szkoa i KoĞció tworzą wspólne dobro, troszcząc siĊ o wychowanie i ksztacenie
modego pokolenia. W deklaracji Soboru WatykaĔskiego II zwraca siĊ szczególną
uwagĊ na katolickie wychowanie, przypisuje siĊ szczególną rolĊ i odpowiedzialnoĞü
tym katolikom, którzy wykonują pracĊ nauczycieli, dyrektorów szkó, administratorów i in. Szczególna uwaga ma byü skierowana na nauczanie religii i moralnoĞci.
Wymaga tego wspóczesny rozwój socjalny, ekonomiczny i polityczny. Poziom kulturalny, który ĞciĞle siĊ ączy z postĊpem naukowym i technologicznym, ciągle wzrasta,
dlatego potrzebne staje siĊ coraz lepsze przygotowanie do kaĪdego zawodu. Oprócz
tego coraz powszechniejsze jest zrozumienie, Īe kaĪda osoba ma prawo do wszechstronnego wyksztacenia, odpowiadającego jej wszystkim potrzebom. PostĊp idący
w tych dwóch kierunkach wymaga i uwarunkowuje wielki rozwój systemu szkoleniowego w caym Ğwiecie.
Pracujący w szkole katolik, tak jak kaĪdy inny chrzeĞcijanin, jest czonkiem ludu
BoĪego, zączonym z Chrystusem przez chrzest. Ma wspólną wszystkim czonkom
godnoĞü, poniewaĪ „wspólna jest godnoĞü czonków wynikająca z ich odrodzenia siĊ
w Chrystusie, wspólna aska synów, wspólne powoanie do doskonaoĞci, jedno zbawienie, jedna nadzieja i mioĞü niepodzielna”15. W KoĞciele niektórzy „z woli Chrystusa ustanawiani są nauczycielami, szafarzami tajemnic i pasterzami innych”16.
KaĪdy chrzeĞcijanin jest uczestnikiem kapaĔskiej, proroczej i królewskiej funkcji
Chrystusa, a ich apostolstwo jest „uczestnictwem w samej zbawczej misji KoĞcioa
i do tego waĞnie apostolstwa sam Pan przeznacza wszystkich”17.
Powoanie do osobistej ĞwiĊtoĞci i apostolstwa jest wspólne dla wszystkich wiernych, jednak zdarzają siĊ przypadki, kiedy Īycie katolika nabiera wielu cech czyniących to Īycie wspaniaym i obdarzonym szczególnym powoaniem w KoĞciele.
Wierni szukają królestwa BoĪego w trosce o rzeczy doczesne, porządkując je wedug
planu BoĪego. Tam ich Bóg powouje, aby wykonując waĞciwe sobie zadania, „kierowani duchem ewangelicznym przyczyniali siĊ do uĞwiĊcenia Ğwiata na ksztat zaczynu, od wewnątrz niejako, i w ten sposób przykadem zwaszcza swego Īycia promieniując wiarą, nadzieją i mioĞcią, ukazywali innym Chrystusa”18.
Ponadto ludzie Ğwieccy powinni wspólnymi siami tak ksztatowaü istniejące na
Ğwiecie urządzenia i warunki skaniające do grzechu i tak doskonaliü rzeczywistoĞü,

15
Dogminơ Konstitucija apie Bažnyþią. “Lumen gentium”, w: Vatikano II Susirinkimo nutarimai, Vilnius:
Aidai 2001, nr 7.
16
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by „lepiej przygotowaü rolĊ Ğwiata pod zasiew sowa BoĪego, mioĞci i pokoju”19.
W ewangelizacji Ğwiata spotyka siĊ wielką róĪnorodnoĞü sytuacji. W konkretnych
okolicznoĞciach dla wiĊkszoĞci ludzi tylko wierzący mogą siĊ staü najbardziej skutecznymi Ğwiadkami. Powinni oni byü gotowi do goszenia Dobrej Nowiny i Ğwiadczyü o tym swoimi czynami. DziĊki swemu chrzeĞcijaĔskiemu Īyciowemu doĞwiadczeniu i obecnoĞci we wszystkich dziedzinach ludzkiej dziaalnoĞci obecnie szczególnie wierni potrafią dokadnie odzwierciedliü charakterystyczne znaki czasu. Ich inicjatywa, twórczoĞü, kompetencja, sumiennoĞü i entuzjastyczna praca w tej dziedzinie,
która jest nieodączną czĊĞcią ich powoania, upenomocni cay lud BoĪy do dokadnego odróĪniania znaków stanowiących ewangeliczną wartoĞü od tych, które jej zaprzeczają. Wszystkie elementy charakterystyczne dla powoanych w KoĞciele Ğwieckich odpowiadają teĪ katolikom, urzeczywistniającym swoje powoanie w szkole.
„Rodzice muszą byü uznani za pierwszych i gównych wychowawców swego potomstwa”20. Ich prawo i obowiązek pod tym wzglĊdem jest najpierwszą i najgówniejszą rolą w wychowaniu. WĞród Ğrodków, które pomagają rodzicom speniaü ich prawa i obowiązki wychowawcze, szkoa zajmuje podstawowe miejsce. WaĞnie ona
mocą swego posannictwa ksztatuje z wytrwaą troskliwoĞcią wadze umysowe,
rozwija zdolnoĞü wydawania prawidowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury
wytworzonej przez przesze pokolenia, ksztaci zmys wartoĞci, przygotowuje do Īycia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia siĊ, „stwarzając
przyjazne wspóĪycie wĞród wychowanków róĪniących siĊ charakterem i pochodzeniem”21. Z tych wszystkich powodów szkoa znajduje siĊ w polu specyficznej misji
KoĞcioa.
Szkoa spenia funkcjĊ socjalną i jest najwaĪniejszą powszechną spoeczną instytucją, gwarantującą kaĪdej indywidualnoĞci prawo do oĞwiaty i penowartoĞciowego
rozwoju, jak równieĪ jest decydującym czynnikiem w formowaniu spoeczeĔstwa.
W dzisiejszym Ğwiecie, w ciągle rosnącym oddziaywaniu otoczenia i Ğrodków spoecznej komunikacji, które czasem są szkodliwe i sprzeczne, w szybkim rozwoju
dziedzin kulturalnych przygotowanie zawodowe staje siĊ coraz bardziej skomplikowane, róĪnorodne i specjalistyczne, kiedy siy rodziny w rozwiązywaniu wszystkich
tych problemów sabną, rola szkoy staje siĊ coraz waĪniejsza.
Sobór WatykaĔski II zwraca szczególną uwagĊ na powoanie wychowawców:
osób Ğwieckich i przedstawicieli KoĞcioa. KaĪda osoba, która podejmuje siĊ wszechstronnego wychowania innego czowieka, jest wychowawcą, jednak nauczyciele, dla
których wychowywanie i ksztacenie osoby jest zawodem, zasugują z racji swojej
misji na szczególną uwagĊ. Jednym z gównych zadaĔ katolickich wychowawców jest
19
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przekazywanie prawdy. Dla katolickiego wychowawcy wszystko, co jest prawdą,
stanowi jego uczestnictwo w jednej Prawdzie i dlatego przekazywanie tej prawdy
w jego dziaalnoĞci zawodowej w gruncie rzeczy staje siĊ uczestnictwem w apostolskiej misji Chrystusa. Celem oĞwiaty jest wszechstronne wychowanie osoby ludzkiej:
ksztacenie wszystkich zdolnoĞci uczących siĊ, przygotowanie ich do Īycia zawodowego, pobudzenie etycznej i socjalnej ĞwiadomoĞci, otwartej na to, co jest transcendentne, jak równieĪ wychowanie religijne. KaĪda szkoa i kaĪdy wychowawca powinien dąĪyü do wychowania osób odpowiedzialnych, które potrafiyby swobodnie i poprawnie wybieraü. NaleĪy tak wychowywaü modzieĪ, by coraz bardziej „otwieraa
siĊ ona na prawdĊ i wyraĨnie rozumiaa zasady Īycia”22.
KaĪdy system oĞwiaty uzasadnia siĊ okreĞlonym ludzkim celem. W dzisiejszym
pluralistycznym Ğwiecie katolicki wychowawca powinien Ğwiadomie uzasadniaü swoją dziaalnoĞü chrzeĞcijaĔskim rozumieniem czowieka wspólnie z Magisterium KoĞcioa. Jest to zasada, która obejmuje ochronĊ praw czowieka i tym samym ączy siĊ
z godnoĞcią dziecka BoĪego. Braterska mioĞü i wspólnota KoĞcioa dąĪą do solidarnoĞci pomiĊdzy ludĨmi. ZachĊca ona do penowartoĞciowego doskonalenia rodziny ludzkiej, poniewaĪ jesteĞmy stworzeni przez Boga jako gospodarze Ğwiata.
„Jako przykad i Ğrodek proponuje ona Chrystusa, wcielonego Syna BoĪego i prawdziwego Czowieka, naĞladowanie którego przez nas staje siĊ nieustającym Ĩródem
osobowego i wspólnotowego doskonalenia. Dlatego wychowawcy katoliccy mogą byü
pewni, Īe czynią ludzi bardziej ludzkimi”23. ĝwieccy wychowawcy mają uĞwiadamiaü
wychowankom, Īe wszystkim ludziom, którzy Īyją wedug zasad Īycia Ğwieckiego,
przynaleĪna jest ta sama najwyĪsza godnoĞü.
KaĪdy katolicki wychowawca powoany jest do tego, aby nieustannie rozwijaü
spoeczeĔstwo, poniewaĪ to waĞnie on wychowuje czowieka gotowego do podjĊcia
wysików zmierzających do ulepszania struktur socjalnych, tworząc je coraz bardziej
zgodnymi z ewangelią w dąĪeniu do wspólnego pokojowego i braterskiego Īycia
ludzi. Dzisiejszy Ğwiat przepeniony jest róĪnego rodzaju problemami, takimi jak:
gód, analfabetyzm, wykorzystywanie czowieka, wyraĨne kontrasty w poziomie Īycia w róĪnych krajach i w Īyciu osób indywidualnych, agresja i przemoc, szerzenie
siĊ narkotyków, legalizacja aborcji i inne objawy poniĪania godnoĞci ludzkiej. Wymaga to od wychowawców katolickich, aby wychowywali i wszczepiali w swoich
wychowanków spoeczną ĞwiadomoĞü oraz gĊbokie obywatelskie i polityczne poczucie odpowiedzialnoĞci. Mówiąc inaczej – katolicki wychowawca musi byü oddany
sprawie wychowywania ludzi, by „cywilizacja mioĞci staa siĊ rzeczywistoĞcią”24.
Powinien on wzbogacaü rozwój spoeczeĔstwa i jego ĞwiadomoĞü wasnym przyka22
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dem tak, by jego wychowankowie równieĪ wączyli siĊ do spoecznoĞci i rozumieli
specyficzną rolĊ osób Ğwieckich. Osoba duchowna i Ğwiecka spenia w dzisiejszym
Ğwiecie specjalną misjĊ powierzoną jej przez KoĞció. W duchu wiary urzeczywistnia
swoje powoanie w szkolnej wspólnocie, jest jak najlepiej przygotowana do pracy
zawodowej, ma natchnione wiarą apostolskie zadanie wszechstronnego wychowania
czowieka, któremu pokazuje chrzeĞcijaĔską moralnoĞü; podtrzymuje teĪ bezpoĞrednie wiĊzi z wychowankami, przekazuje duchowe natchnienie wspólnocie, której
czonkiem jest teĪ ona sama. Takiemu czonkowi wspólnoty rodzina i KoĞció zawierzają zadanie wychowawcze w szkole. Nauczyciele muszą byü przekonani o tym, Īe
uczestniczą w misji KoĞcioa poĞwiĊconej wychowywaniu; nie mogą teĪ wykluczaü
siebie z ogóu KoĞcioa.

4. MISJA KOĝCIOA
W ROZPOWSZECHNIANIU WARTOĝCI MORALNYCH
W ĝRODOWISKU AKADEMICKIM
Uniwersytet i kultura uniwersytecka w dzisiejszym Ğwiecie odgrywają waĪną rolĊ.
W tym Ğrodowisku rozwiązują siĊ Īyciowo waĪne problemy. GĊbokie zmiany kulturowe stawiają nowe wyzwania. KoĞció, speniając swoją misjĊ w goszeniu Ewangelii, nie moĪe siĊ na to nie odpowiadaü25. Od samego początku uniwersytety byy
jedną z najwaĪniejszych form, przez które wyraĪaa siĊ troska duszpasterska KoĞcioa. Powstanie uniwersytetów wiąĪe siĊ z dziaalnoĞcią szkó zakadanych w Ğredniowieczu przez biskupów wielkich diecezji. ChociaĪ w historii uniwersytety staway siĊ coraz bardziej autonomiczne, KoĞció zawsze troszczy siĊ o nie26. ObecnoĞü
KoĞcioa na uniwersytecie nie jest tylko zadaniem związanym zewnĊtrznie z jego
posannictwem goszenia ewangelii. Synteza kultury i wiary jest wymaganiem kultury
i wiary. „Wiara, która nie staje siĊ kulturą, nie jest do koĔca przyjĊta, w peni przemyĞlana i wiernie przeĪywana”27.
ObecnoĞü KoĞcioa w uniwersytetach nie moĪe siĊ ograniczyü tylko do kulturalnych lub naukowych inicjatyw. Najpierw powstaje zadanie popierania katolików,
którzy do Īycia uniwersyteckiego zaangaĪowali siĊ jako wykadowcy, studenci, badacze lub inni pracownicy. KoĞció jest zainteresowany w goszeniu ewangelii dla
wszystkich tych, którzy jej jeszcze nie znają, ale są nastawieni do dobrowolnego jej
przyjĊcia. Jego dziaalnoĞü oznacza teĪ serdeczny dialog i wspópracĊ z wszystkimi
25
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czonkami wspólnot uniwersyteckich, które troszczą siĊ o rozwój kulturalny czowieka. Kierując siĊ taką perspektywą, musimy koniecznie zrozumieü uniwersytet jako
specyficzne Ğrodowisko, które ma swoje problemy.
Duszpasterstwo uniwersyteckie czĊsto pozostaje na peryferiach innego rodzaju
duszpasterstwa. Dlatego caa wspólnota chrzeĞcijaĔska powinna zrozumieü wagĊ
swojej duszpasterskiej i misyjnej odpowiedzialnoĞci wzglĊdem Ğrodowiska uniwersyteckiego. WczeĞniej uniwersytet by zarezerwowany dla uprzywilejowanych, obecnie w swojej istocie sta siĊ otwarty dla szerokiego spoeczeĔstwa pod wzglĊdem
studiów podstawowych i ciągoĞci ksztacenia. Jest to znaczący i waĪny znak demokratyzacji Īycia spoecznego i kulturalnego. Bardzo czĊsto siĊ zdarza, zwaszcza gdy
napyw studentów jest duĪy, Īe tradycyjne metody wykadania wydają siĊ niewystarczające. Oprócz tego, róĪnorodne zjawiska znacząco zmieniy sytuacjĊ wykadowców. ZauwaĪają oni swój ciągle malejący akademicki i spoeczny status, zmniejszający siĊ autorytet i bezpieczeĔstwo. Uzasadniony niepokój wzbudza teĪ sytuacja
studentów. CzĊsto brakuje waĞciwych kryteriów przyjmowania na uczelniĊ, systemu
opieki czy wspólnotowego Īycia. Dlatego wiĊkszoĞü studentów, kiedy siĊ znajdzie
w mao znanym mieĞcie, daleko od rodziny, cierpi na samotnoĞü. Oprócz tego stosunki z wykadowcami są ograniczone i studenci niejednokrotnie pozostają bez pomocy
w rozwiązywaniu swoich problemów. Modzi czĊsto stykają siĊ takĪe z szerzącym siĊ
relatywistycznym liberalizmem, naukowym pozytywizmem i pesymizmem z powodu
perspektyw zawodowych w warunkach ekonomicznego kryzysu.
Dzisiaj trudno jest studiowaü na uniwersytecie ze wzglĊdu na kopoty materialne
i sytuacjĊ moralną. TrudnoĞci te szybko przeksztacają siĊ w duchowe problemy, których dalekosiĊĪnych skutków nie moĪna przewidzieü. Rozwój spoeczeĔstwa, powstawanie nowych Ğrodowisk i kryzys ekonomiczny zmuszają do ciągych zmian na
uniwersytetach. SpoeczeĔstwo pragnie takiego uniwersytetu, który speniaby wszystkie jego specyficzne wymagania. Na uniwersytety wdzierają siĊ mechanizmy
ekonomiczne, dąĪy siĊ do uzyskania szybkich i niezawodnych rezultatów w dziedzinie
techniki. Taka „profesjonalizacja”, której pozytywne owoce są bezsprzeczne, nie zawsze odpowiada ksztaceniu uniwersyteckiemu, które preferuje wartoĞci humanistyczne, etykĊ zawodową i przedmioty, które uzupeniają konieczną specjalizacjĊ.
Uniwersytetom, jako gównym instytucjom powoanym do krzewienia kultury,
wspóczeĞnie groĪą dwa przeciwstawne niebezpieczeĔstwa: albo pasywnie poddaü siĊ
wpywom dominującej kultury, albo wzglĊdem tejĪe kultury znaleĨü siĊ na marginesie. Trudno jest waĞciwie reagowaü na taką sytuacjĊ, poniewaĪ czĊsto nie są one
wspólnotą wykadowców i studentów, którzy szukają prawdy, lecz narzĊdziem w rĊkach paĔstwa i dominujących si ekonomicznych. Siy te jako jedyny cel obray sobie
przygotowanie technicznych i zawodowych specjalistów, nie zwracają natomiast
uwagi na wychowanie osoby. Pociąga to za sobą negatywne skutki, poniewaĪ wielu
studentów nie znajduje na uniwersytecie warunków do wychowania osobowego, które
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potrafioby pomóc im w znalezieniu sensu Īycia, pogĊbieniu i urzeczywistnianiu
wartoĞci i ideaów. W krajach, w których panowaa materialistyczna i ateistyczna
ideologia, badania i wykady, szczególnie w dziedzinie nauk humanistycznych, filozoficznych i historycznych są skaĪone przez tĊ ideologiĊ. W rzeczywistoĞci nawet tam,
gdzie polityka radykalnie siĊ zmienia, rozum nie odzyska cakowitej wolnoĞci, aby
uczciwie przejrzeü dominujące kierunki myĞlenia i zauwaĪyü w nich czĊsto kiekujący liberalny relatywizm. OkreĞlony sceptycyzm wyczuwalny jest nawet pod wzglĊdem tej samej prawdy ideowej.
Gównej roli w programie rozwoju uniwersytetu towarzyszy napiĊcie, które rodzi
siĊ z chĊci przejĊcia nowej kultury zrodzonej przez modernizm, a takĪe chĊci utrzymania i kultywowania kultury tradycyjnej. ĩeby uniwersytet by w stanie odpowiedzieü na swoje powoanie, potrzeba mu przewodniej idei, najwaĪniejszej osi, która by
poączya jego róĪnorodną dziaalnoĞü. Chaos rozumowania i brak podstawowych
kryteriów przeszkadza w odnalezieniu edukacyjnych propozycji, które pozwoliyby
na odnalezienie rozwiązaĔ co raz to nowych problemów. Jednak, nie zwaĪając na
swoje niedoskonaoĞci, uniwersytet i inne szkoy wyĪsze sią swego powoania pozostają uprzywilejowanym miejscem ksztacenia i krzewienia wiedzy oraz speniają
podstawową rolĊ w przygotowaniu przywódców spoecznych XXI wieku. JuĪ sama
obecnoĞü katolików na uniwersytecie powinna zachĊcaü KoĞció do stawiania pytaĔ
i pobudziü do dziaania.
Na uniwersytetach studiuje wielu katolików, natomiast ich dziaalnoĞü jest doĞü
skromna. WspóczeĞnie wiĊkszoĞü wykadowców i studentów uwaĪa, Īe wiara jest ich
sprawą osobistą. Nie rozumieją wpywu Īycia uniwersyteckiego na swoją chrzeĞcijaĔską egzystencjĊ. Niektóre osoby konsekrowane od wyraĨnego Ğwiadectwa wiary powstrzymują siĊ z powodu uniwersyteckiej autonomii. SytuacjĊ tĊ jeszcze bardziej
komplikuje brak dobrze teologicznie przygotowanych wykadowców nauk specjalistycznych. Wszystko to wymaga zrozumienia na nowo koniecznoĞci pracy duszpasterskiej w Ğrodowiskach uniwersyteckich. Ceniąc wszystkie inicjatywy, które są
podejmowane prawie wszĊdzie, naleĪy stwierdziü fakt, Īe obecnoĞü chrzeĞcijan na
uniwersytecie czĊsto siĊ ogranicza do izolowanych grup, spontanicznych inicjatyw,
przypadkowych Ğwiadectw znanych osób, dziaalnoĞcią róĪnych ruchów. KoĞció,
który by posany przez Jezusa do wszystkich ludzi i wszystkich kultur, pragnie gosiü
i dzieliü siĊ z nimi Dobrą Nowiną. Jest teĪ on straĪnikiem objawionej przez Chrystusa
prawdy o Bogu i czowieku.
KoĞció we wspóczesnej niezwykle zróĪnicowanej dziaalnoĞci przede wszystkim
ukierunkowany jest na aspekt podmiotowy, a mianowicie ewangelizacjĊ poszczególnych osób. W tym celu nawiązuje dialog z konkretnymi osobami: wykadowcami,
studentami, pracownikami, a przez nich wącza siĊ w typowe nurty kulturowe. Nie
moĪna teĪ zapomnieü o aspekcie obiektywnym, tzn. o dialogu pomiĊdzy wiarą a nauką. PrzecieĪ w Ğrodowisku uniwersyteckim pojawianie siĊ nowych prądów kultural-
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nych wiąĪe siĊ ĞciĞle z najwaĪniejszymi pytaniami stawianymi przez czowieka, ich
wartoĞcią, sensem egzystencji i dziaalnoĞci czowieka, a szczególnie w związku z jego sumieniem, odpowiedzialnoĞcią i wolnoĞcią. Na tym poziomie katoliccy intelektualiĞci przede wszystkim powinni zwróciü uwagĊ na odnowioną syntezĊ Īyciowo waĪnej wiary i kultury.
KoĞció winien pamiĊtaü, Īe jego dziaalnoĞü rozwija siĊ w swoistych uwarunkowaniach uniwersyteckich. Charakter jego obecnoĞci w Īyciu uniwersytetów w róĪnych krajach, mających wasne historyczne, kulturalne, religijne i prawne tradycje,
nie jest jednakowy. Tam, gdzie na to pozwala prawo, KoĞció nie moĪe odmówiü
dziaalnoĞci na uniwersytecie na poziomie instytucji. WszĊdzie, gdzie tylko moĪe,
dąĪy on do wykadania teologii i zachĊca do jej studiowania. Dlatego na uniwersytecie bardzo waĪna jest instytucja kapelana i duszpasterza akademickiego. Mają oni
ogromne znaczenie w goszeniu ewangelii i duchowym wychowaniu. UĞwiadamiając
waĪnoĞü instytucji kapelana, duszpasterstwo akademickie moĪe osiągnąü swój cel,
tzn. stworzyü w Ğrodowisku uniwersyteckim chrzeĞcijaĔską wspólnotĊ i rozpocząü
dziaalnoĞü wyrastającą z misyjnego ducha penego wiary. Zakony i kongregacje
gwarantują swoisty charakter obecnoĞci KoĞcioa na uniwersytecie. DziĊki swemu
charyzmatowi, zwaszcza pedagogicznemu, jego bogactwu i róĪnorodnoĞci przyczyniają siĊ do chrzeĞcijaĔskiego wychowania wykadowców i studentów. W przyjmowaniu decyzji duszpasterskich wspólnoty zakonne, które w wiĊkszoĞci zajmują siĊ
ksztaceniem początkowym i Ğrednim, powinny teĪ doceniü obecnoĞü na wyĪszych
uczelniach i unikaü wycofywania siĊ i przekazywania tej misji innym.
WĞród róĪnorakich form instytucyjnych, za pomocą których KoĞció uczestniczy
w Īyciu uniwersyteckim, są uniwersytety katolickie. Stanowią one instytucjĊ koĞcielną i jeĪeli chcą speniü swoją rolĊ w KoĞciele i spoeczeĔstwie, powinny zajmowaü siĊ analizowaniem waĪnych problemów wspóczesnoĞci oraz przygotowaniem
projektów ich rozwiązywania, które konkretnie wyraĪają myĞl chrzeĞcijaĔską, odpowiadającą religijnym i etycznym wartoĞciom. To samo dotyczy wspomnianego duszpasterstwa akademickiego w penym tego sowa znaczeniu. Pod tym wzglĊdem uniwersytet katolicki powinien stawiaü przed sobą wyzwania, które nie muszą w swojej
istocie róĪniü siĊ od tych, jakie stawiają przed sobą inne centra akademickie. NaleĪy
podkreĞliü, Īe duszpasterstwo akademickie zobowiązane jest do stawiania sobie zadaĔ, mających wszechstronnie wychowywaü osoby naleĪące do Ğrodowisk akademickich, które są powoane do aktywnego uczestniczenia w Īyciu spoeczeĔstwa i KoĞcioa. Innym aspektem misji uniwersytetu katolickiego jest zaangaĪowanie siĊ
w dialog wiary i kultury oraz krzewienie kultury zakorzenionej w wierze. Wszyscy
ochrzczeni, którzy uczestniczą w Īyciu uniwersyteckim, powinni szerzyü taką kulturĊ,
która zgadza siĊ z wiarą. To zobowiązanie jeszcze bardziej uprawomocnia uniwersytet katolicki, który w szczególny sposób jest powoany do bycia waĪną stroną dialogu
w Ğwiecie akademickim, kulturowym i naukowym. Istnieje coraz wiĊksze zapotrzebo-
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wanie na wykwalifikowane osoby ochrzczone, które uczestniczą w kulturalnej dziaalnoĞci uniwersytetu. Zapotrzebowanie to staje siĊ nawoywaniem skierowanym do
caego KoĞcioa, by jak najwyraĨniej uĞwiadomiü specyficzne powoanie uniwersytetu
katolickiego do szerzenia misji ewangelizacyjnej.
Ze wzglĊdu na misjĊ KoĞcioa w Ğrodowisku akademickim konferencje biskupów
poszczególnych krajów powinny troszczyü siĊ o przygotowanie kapelanów uniwersyteckich. NaleĪy tworzyü odpowiedzialne za duszpasterstwo akademickie róĪnego
rodzaju grupy, skadające siĊ z odpowiedzialnych za swoją pracĊ ludzi Ğwieckich.
DąĪyü trzeba do tworzenia sekcji naukowych, wspierających misjĊ KoĞcioa, które
potrafiyby wskazaü wykadowcom i studentom nowe chrzeĞcijaĔskie perspektywy.

WNIOSKI
W artykule tym, opierając siĊ na decyzjach Soboru WatykaĔskiego II, encyklikach
papieĪy, dokumentach Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego i innych,
przedstawiono analizĊ pojĊcia wolnoĞü, moralnoĞü, odpowiedzialnoĞü i etyka, które
wypywają z nauczania KoĞcioa. Wiele uwagi poĞwiĊcono oĞwiacie moralnej i religijnej KoĞcioa w Ğwiecie postmodernistycznym. MoĪna sformuowaü kilka zasadniczych wniosków.
1. Tendencje panujące w dzisiejszej kulturze przeciwstawiają i oddzielają wolnoĞü
od obiektywnych norm moralnych, jednoczeĞnie bawochwalczo wywyĪszając wolnoĞü.
Prawo naturalne wyraĪa osobową godnoĞü czowieka i uzasadnia jego podstawowe
prawa i obowiązki, a wadza obejmuje wszystkich ludzi. Prawo moralne pochodzi od
Boga i w Nim jest jego Ĩródo. PoniewaĪ naturalna mądroĞü, wypywa z mądroĞci BoĪej,
wspólnie tworzą one prawa osobowe czowieka. Prawo naturalne jest danym nam od
Boga Ğwiatem rozumu. DziĊki niemu poznajemy, co mamy czyniü, a czego unikaü.
2. Poprawna autonomia praktycznego rozumu oznacza, Īe w nim samym kryje siĊ
prawo otrzymane od Boga. Jednak autonomia rozumu nie moĪe oznaczaü, Īe sam
rozum tworzy normy i wartoĞci moralne. Jego czyny muszą wypywaü z wewnĊtrznej,
osobowej decyzji, a nie ze Ğlepego wewnĊtrznego impulsu czy presji zewnĊtrznej.
Prawo naturalne wyraĪa i wskazuje cele, prawa i obowiązki, które siĊ opierają na
cielesnej i duchowej naturze czowieka. Nie powinno byü ono rozumowane jako zwyczajne normatywy biologiczne, lecz musi byü okreĞlone jako mądry porządek, wedug
którego czowiek powoany przez Chrystusa powinien porządkowaü Īycie. W taki
sposób rozumiane prawo naturalne nie pozostawia miejsca na sprzecznoĞü pomiĊdzy
wolnoĞcią a naturą.
3. W dzisiejszym Ğwiecie pluralistycznym waĪną rolĊ spenia katolicki wychowawca, który powinien Ğwiadomie uzasadniaü swoją dziaalnoĞü chrzeĞcijaĔskim rozumieniem czowieka. Powoanie kaĪdego katolickiego wychowawcy obejmuje nieusta-
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jącą pracĊ formacyjną czowieka, który gotowy jest do podjĊcia zobowiązaĔ polegających na polepszaniu struktur spoecznych, które są zgodne z ewangelią, i dąĪy do braterskiego i pokojowego wspóĪycia ludzi. Katolicki wychowawca powinien wzbogacaü
rozwój spoeczeĔstwa wasnym przykadem, Īeby jego wychowankowie wączyli siĊ do
spoecznoĞci i rozumieli specyficzną rolĊ wierzących. Nauczyciele powinni byü przekonani, Īe uczestniczą w misji KoĞcioa poĞwiĊconej wychowywaniu i nie wykluczaü
siebie z ogóu KoĞcioa.
4. Caa wspólnota chrzeĞcijaĔska powinna charakteryzowaü siĊ duszpasterską odpowiedzialnoĞcią. Wspóczesny rozwój spoeczeĔstwa, zwiĊkszenie moĪliwoĞci poznawczych, powracające kryzysy ekonomiczne zmuszają do ciągej odnowy postawy
chrzeĞcijaĔskiej. Katoliccy intelektualiĞci powinni zwróciü uwagĊ na tworzenie syntezy wiary i kultury.
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SPRAWOZDANIE
Z EUROPEAN SPRING ACADEMY 2008
Program European Spring Academy 2008 by Intensywnym Kursem europejskiego
programu Erasmus, koordynowanym przez Instytut Pedagogiki KUL. Kurs odby siĊ
w dniach 30 III 2008-12 IV 2008 r. w Lublinie i zgromadzi 49 studentów i 17 nauczycieli
akademickich z 9 szkó wyĪszych róĪnych krajów Europy: Szwecji (Göteborgs universitet), Finlandii (Kymenlaakso Polytechnic w Kouvola), Irlandii (University College
Cork), Niemiec (Katholische Fachhochschule North Rhine-Westphalia w Münster
i Kolonii), Sowacji (Katolícka univerzita v Ružomberku), Hiszpanii (Universidad de
Sevilla) Litwy (Vytauto Didžiojo universitetas w Kownie), Turcji (Baúkent Üniversitesi)
w Ankarze) i Polski (KUL). Celem programu byo umiĊdzynarodowienie ksztacenia
pracowników socjalnych i pedagogów w Europie, zapoznanie uczestników z najistotniejszymi problemami spoecznymi poszczególnych krajów, a takĪe modelami rozwiązaĔ
tych problemów proponowanych w okreĞlonych oĞrodkach.
Program by drugim tego rodzaju przedsiĊwziĊciem europejskim, pierwsza Spring
Academy odbya siĊ w Münster w Niemczech w 2006 roku. Temat Spring Academy
2008, wybrany po miĊdzynarodowych konsultacjach, które odbyy siĊ w naszym Instytucie w listopadzie 2006 roku, zosta sformuowany nastĊpująco: Budowanie spoeczeĔstwa obywatelskiego i walka z wykluczeniem spoecznym jako wspóczesne wyzwania pracy socjalnej. Szczegóowe cele projektu obejmoway nastĊpujące zagadnienia: 1. zdefiniowanie pól wykluczenia spoecznego i podjĊcie próby wypracowania
innowacyjnych miĊdzynarodowych mechanizmów i narzĊdzi pracy socjalnej z osobami zagroĪonymi wykluczeniem (imigranci, osoby niepenosprawne, dzieci ryzyka,
bezrobotni, bezdomni, osoby starsze), 2. okreĞlenie roli funkcjonujących w poszczególnych krajach instytucji, struktur i metod pracy socjalnej w zakresie zaspokajania
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nowych potrzeb spoecznych, 3. wyposaĪenie studentów w kompetencje miĊdzykulturowe i uczenie otwartoĞci na osoby innych krajów, tradycji, religii, 4. pogĊbienie
sprawnoĞci w zakresie uĪywania jĊzyka angielskiego oraz korzystania z technologii
komputerowych i informacyjnych.
Program poprzedzono intensywnym przygotowaniem nauczycieli i studentów,
które odbywao siĊ dziĊki przygotowanej stronie internetowej Akademii oraz systematycznej komunikacji elektronicznej. Nauczyciele opracowali materiay dydaktyczne, z którymi studenci mogli zapoznaü siĊ przed programem, studentów zaĞ zobowiązano takĪe do przygotowania szczegóowej prezentacji dotyczącej charakterystyki
problemów spoecznych w ich kraju.
Czas Spring Academy by okresem intensywnej pracy. Studenci codziennie uczestniczyli z wykadach, seminariach, prezentacjach i dyskusjach oraz wizytach w instytucjach prowadzących pracĊ socjalną. O przygotowanie wykadów poproszeni
zostali profesorowie KUL. Prof. dr hab. Z. Zaleski omówi miĊdzynarodowe koncepcje spoeczeĔstwa obywatelskiego, pracy socjalnej i wykluczenia spoecznego, prof.
dr hab. A. SĊkowski poĞwiĊci swój wykad zagadnieniom postaw wobec osób niepenosprawnych w kontekĞcie wykluczenia spoecznego, prof. dr hab. A. Biela analizowa sytuacjĊ modych osób bezrobotnych, zaĞ prof. dr hab. K. Motyka omówi zagadnienie miejsca praw czowieka w pracy socjalnej.
KaĪde seminarium byo prowadzone przez dwóch nauczycieli z róĪnych krajów,
co stwarzao doskonaą okazjĊ do analizowania omawianych problemów z róĪnych
perspektyw badawczych i kulturowych. Tematyka seminariów bya róĪnorodna i dotyczya: zagadnieĔ etycznych w pracy socjalnej (M. Nowak, J. Freise, A. Fabian,
A. Jungner), wykluczenia spoecznego i praw dziecka (A. Vesanen, C. Martin), europejskiej polityki spoecznej i praktyki empowermentu (G. Albers, F. Sahin), zagadnienia wykluczenia spoecznego wĞród dzieci i modzieĪy (P. Pukaj, M. Egan, B. Andersson, R. Civinskas), idei wolontariatu w pracy socjalnej (I. Bulut, S. KoĞü), zagadnienia funkcjonowania osób niepenosprawnych jako czonków spoeczeĔstwa obywatelskiego (E. Domagaa-ZyĞk, E. Olin) oraz refleksji nad doĞwiadczeniem miĊdzykulturowym (M. Stemmer-Lueck).
Warto nadmieniü, Īe metodyka prowadzonych zajĊü bya róĪnorodna: prezentacje,
dyskusje, analiza studium przypadku, elementy dramy i taĔca, wykorzystywane byy
zarówno tradycyjne metody przekazu, jak i TIK. DuĪym zainteresowaniem cieszyy
siĊ przygotowane przez studentów prezentacje dotyczące podstawowych problemów
spoecznych w ich krajach. Po nich zazwyczaj odbyway siĊ ciekawe miĊdzynarodowe dyskusje. Studenci wysoko ocenili takĪe moĪliwoĞü odbywania wizyt w róĪnych instytucjach prowadzących pracĊ socjalną w Lublinie i okolicy (Dom Pomocy
Spoecznej im. Matki Teresy z Kalkuty, Regionalne Centrum Wolontariatu, Bractwo
Miosierdzia im. Brata Alberta, Dom Matki Weroniki, Stowarzyszenie Misericordia,
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Stowarzyszenie Magnum Bonum, Fundacja „SzczĊĞliwe DzieciĔstwo”, Dom Pomocy
Spoecznej w Matczynie), a takĪe wizytĊ w Zakadzie dla Niewidomych w Laskach;
jako interesujące okreĞlili przede wszystkim to, Īe mogli bezpoĞrednio uczestniczyü
w Īyciu odwiedzanych placówek: pomagaü w wydawaniu posików osobom bezdomnym, obserwowaü róĪne metody terapii, braü udzia w warsztatach plastycznych,
przygotowywaü i wspólnie spoĪywaü posiek.
Program European Spring Academy 2008 zosta pozytywnie oceniony przez
uczestniczących w nim studentów i wykadowców zarówno pod wzglĊdem zawartoĞci
merytorycznej, jak i organizacji, w którą zaangaĪowali siĊ zarówno pracownicy Instytutu, jak i studenci. Ponad 70% uczestników byo usatysfakcjonowanych merytoryczną zawartoĞcią programu, 75% ocenio bardzo dobrze przygotowany przez nas
program spoeczno-kulturalny, 60% wyrazio opiniĊ, Īe program by innowacyjny
w odniesieniu do treĞci przekazywanych im w ich uczelniach, a dla 77% uczestników
program by czynnikiem ukazującym nowe, nieznane wczeĞniej perspektywy w zakresie pracy socjalnej. Ogólnie 6,6% ocenio program jako dobry, 60% jako bardzo
dobry, zaĞ 15% jako znakomity. Okoo 93% uczestników poleci swoim kolegom
i koleĪankom uczestnictwo w takim projekcie.
W koĔcowej ewaluacji dokonanej przez koordynatorów, ks. prof. dr hab. Mariana
Nowaka i dr EwĊ Domagaa-ZyĞk podkreĞlono, Īe Akademia spenia swoje zadanie:
dokonaa siĊ wymiana myĞli i umocnione zostay wiĊzi naukowe pomiĊdzy wykadowcami, studenci zaĞ zostali wyposaĪeni w istotną wiedzĊ i umiejĊtnoĞci, które pomogą im
w lepszym przygotowaniu siĊ do pracy socjalnej w kontekĞcie miĊdzynarodowym.

ANNA PETKOWICZ

Katedra Pedagogiki ChrzeĞcijaĔskiej KUL

SPRAWOZDANIE
Z MIĉDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM
NA TEMAT: WYCHOWANIE CHRZEĝCIJAēSKIE METODĄ HARCERSKĄ
4 grudnia 2007 roku odbyo siĊ MiĊdzynarodowe Sympozjum nt. Wychowanie
chrzeĞcijaĔskie metodą harcerską, zorganizowane przez KatedrĊ Pedagogiki ChrzeĞcijaĔskiej Instytutu Pedagogiki KUL. Inicjatywa ta zostaa podyktowana potrzebą
naukowego uporządkowania spuĞcizny Związku Harcerstwa Polskiego (1911-1956),
organizacji, której skutecznoĞü wychowawcza znajduje potwierdzenie w dziejach
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naszej Ojczyzny. Aktualnie funkcjonujące: Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Związek Harcerstwa Polskiego i Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
w róĪnym stopniu wykorzystują doĞwiadczenia spoecznego, moralnego i religijnego
wychowania w ZHP. Nieustanne poszukiwania rozwiązaĔ programowych w wymienionych organizacjach doprowadziy do wypracowania bardzo skutecznej metody
ksztatowania praktycznych umiejĊtnoĞci i zaradnoĞci Īyciowej harcerzy. DziaalnoĞü
wychowawcza wymaga jednak pogĊbionej refleksji filozoficzno-pedagogicznej, osadzonej w niezwykle waĪnej dla pedagogiki dyscyplinie, jaką jest pedagogika chrzeĞcijaĔska. W Sympozjum wziĊli udzia przedstawiciele wielu Ğrodowisk naukowych,
zainteresowani metodą, wyzwaniami i skutecznoĞcią harcerskiej pracy wychowawczej. WĞród uczestników znaleĨli siĊ pracownicy naukowi, studenci oraz instruktorzy
i harcerze organizacji: ZHP, ZHR i SHK Zawisza. W uroczystym otwarciu uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej SĊkowski Dziekan WNS KUL, prof. dr hab. Andrzej Derdziuk Prodziekan WT i Kurator Koa Harcerskiego KUL oraz ks. prof. dr hab. Marian
Nowak Dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL.
Gównym celem Sympozjum bya wielostronna analiza procesu wychowania
chrzeĞcijaĔskiego, realizowanego w harcerstwie, a takĪe przywoanie szerokiego
kontekstu przyczyn zaistnienia fenomenu harcerstwa – równieĪ w odniesieniu do
historii Polski. PoĞrednio starano siĊ okreĞliü warunki dziaaĔ formacyjnych w róĪnych ruchach i organizacjach nawiązujących do metody skautowej oraz próbowano
dostrzec i okreĞliü efektywnoĞü tych dziaaĔ.
Sesja plenarna skadaa siĊ z piĊciu wykadów podejmujące róĪne urzeczywistnienia harcerskiego wychowania do….
Prof. hm. Wanda Pótawska (czonek Papieskiej Akademii Pro Vita) w referacie
dotyczącym Wychowania do mioĞci zauwaĪya, Īe nie moĪna mówiü o wychowaniu
do mioĞci bez wychowania do wartoĞci, bĊdącego – w ujĊciu Jana Pawa II – Ğwiadomym dąĪeniem do ĞwiĊtoĞci. Dostrzegane przez autorkĊ przeobraĪenia spoeczne
zaowocoway niejednoznacznoĞcią Ğwiata i przegraną, jaką w oczach modzieĪy ponieĞli doroĞli, rezygnując z goszonych wartoĞci. MioĞü opiera siĊ na podziwie, wychowawca zatem powinien swoją postawą budziü podziw podopiecznych. Harcerstwo
przed II wojną Ğwiatową stwarzao klimat takiego podziwu dla przeoĪonych, którzy
byli autorytetem. Wspóczesna modzieĪ pozbawiona jest jednoznacznych wzorców
i nie tyle odrzuca autorytety, ile ich dziĞ nie znajduje, a waĞnie jednoznacznoĞü buduje klimat mioĞci.
Ks. dr hm. Krzysztof Bojko (PAT) podją tematy Wychowania do wiary. Wychowanie to musi obejmowaü wszystkie sfery ludzkiej aktywnoĞci i byü oparte na wartoĞciach absolutnych stąd, aby ksztatowaü penego czowieka musi opieraü siĊ na
Bogu. Aby zrealizowaü ten cel, wychowanie powinno speniü kilka warunków: za-
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chowaü i n t e g r a l n o Ğ ü nakazującą patrzeü na caego czowieka, dostrzegając jego
potrzeby, przeĪycia i wartoĞci; p o Ğ r e d n i o Ğ ü wychowania polegająca na posugiwaniu siĊ wzorcami, pozwalająca uniknąü moralizatorskich i teoretycznych rozwaĪaĔ;
w z a j e m n o Ğ ü harcerskiego oddziaywania, która oznacza obustronnoĞü wychowujących i wychowywanych, oraz p o z y t y w n o Ğ ü relacji pozwalającą unikaü zakazów
i nakazów, a opieraü siĊ na zachĊcie i pozytywnym motywowaniu.
Wykad o. prof. dr Andrzeja Potockiego OP (UKSW) dotyczy Wychowania do
suĪby i by analizą sytuacji, wyraĪającej siĊ szczególnie w zderzeniu idei suĪby
z rzeczywistoĞcią. Autor wskaza na przeciwnoĞci, jakie napotyka harcerz pragnący
podjąü suĪbĊ, i wypaczenia, jakim idea ta moĪe zostaü poddana. Jednym z elementów
konstytuujących rzeczywistoĞü suĪby jest bezinteresownoĞü oddania, tak trudnym do
realizacji w dzisiejszym Ğwiecie nastawionym na chodną kalkulacjĊ. Drugim zagroĪeniem i zniechĊceniem do podejmowania suĪby jest związane z nią poczucie podporządkowania siĊ, podlegoĞci, zupenie niezrozumiae w czasach sukcesów medialnych, oraz powszechne oczekiwania natychmiastowego sukcesu, który trudno dostrzec w dugoterminowej suĪbie. Kolejnym zagroĪeniem dla niej jest takĪe lansowany przez media idea tzw. twardziela, pozbawionego wszelkiej wraĪliwoĞci, dla
którego postawa suĪby jest zwyką saboĞcią.
RozwaĪania podejmujące Wychowanie do Ğwiadectwa podją ks. prof. hm. Zbigniew Formella (UPS Rzym). Zdaniem autora Ğwiadectwo moĪe dokonywaü siĊ jedynie w spotkaniu ubogacających siĊ wzajemnie osób, czyli w dialogu. Polega on na
tworzeniu wspólnoty wychowawcy z wychowankami. Wymaga ona od uczestników
uĞwiadomienia sobie ogromu odpowiedzialnoĞci, poznania i rozumienia podopiecznych, zaakceptowania róĪnic w postawach i przekonaniach. Skuteczny i w peni
otwarty dialog dokonuje siĊ wyącznie dziĊki wraĪliwoĞci, Ğwiadectwu, przebaczeniu
i wprowadzeniu w Īycie zasady pierwszeĔstwa suchania nad mówieniem i dzielenia
siĊ nad dyskutowaniem.
Wykad o. dra Mariusza Tabulskiego OSPPE (WSD Kraków) dotyczy Wychowania do uczestnictwa. PojĊcie to potocznie rozumiane jest jako „branie udziau”.
W ujĊciu Karola Wojtyy termin ten odzwierciedla prawdĊ o czowieku który, „Īyjąc
z innymi, nie traci nic z siebie, ale z innymi doprowadza siĊ do peni i w peni urzeczywistnia siĊ we wspólnocie”. Uczestnictwo to naleĪy rozumieü jako udzia w Īyciu
samego Boga stanowiące dar i zadanie.
SesjĊ plenarną zakoĔczya msza Ğw. w koĞciele Akademickim KUL, odprawiona przez
Dyrektora Instytutu Pedagogiki ks. prof. Mariana Nowaka w asyĞcie ksiĊĪy uczestniczących w Sympozjum. W oprawĊ liturgiczną wączyli siĊ harcerze wszystkich organizacji,
a na zakoĔczenie mszy Ğw. odĞpiewano modlitwĊ harcerską O Panie BoĪe Ojcze nasz.
Wspólny obiad w stoówce akademickiej by okazją do spotkaĔ, rozmów i wspomnieĔ. Po
krótkiej przerwie rozpoczĊy siĊ obrady w grupach tematycznych.
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Wychowanie do mioĞci (grupa I)
Obradom grupy I przewodniczy ks. prof. dr Pawe Bortkiewicz (UAM PoznaĔ),
który wprowadzając w obrady, zaznaczy, Īe z racji wieloznacznoĞci sowa mioĞü
zadanie postawione przed tą grupą jest szczególnie trudne.
Wystąpienie dr Ewy atacz (U) poĞwiĊcone byo Próbie wykorzystania skautingu Andrzeja Makowskiego do wychowania do „cywilizacji mioĞci” Jana Pawa II.
Autorka wskazaa na prymaty tworzące „cywilizacjĊ mioĞci”: prymat osoby nad
rzeczą, bardziej „byü” niĪ „mieü”, etyki przed techniką oraz prymat mioĞci przed
sprawiedliwoĞcią. Zwrócia uwagĊ na relacje istniejące miĊdzy nimi i wartoĞci: prawdy, ĞwiĊtoĞci, dobra i piĊkna, a takĪe na koniecznoĞü otwarcia siĊ czowieka na miosierną mioĞü Boga. Omawiając metodĊ skautingu Andrzeja Makowskiego odwoaa
siĊ do podstawowych zaoĪeĔ ideologicznych i metodycznych harcerstwa. Porównanie zaĞ ukazao bezpoĞrednie związki pomiĊdzy intencją wychowawczą obu ruchów.
Wszystkie punkty Prawa Skautowego korespondują z przyjĊtymi prymatami „cywilizacji mioĞci” mimo róĪnicy czasu miĊdzy ich powstawaniem. Dokonana analiza
stwarza ciekawą propozycjĊ uzupenienia interpretacji Prawa Harcerskiego o zaoĪenia „cywilizacji mioĞci” wedug Karola Wojtyy – Jana Pawa II.
Ks. dr hab. hm. Bogusaw Migut (KUL) w wystąpieniu ObrzĊdy „Wymarszu wĊdrownika” i „Zobowiązania – Fiat przewodniczki” w suĪbie wychowania do mioĞci ukazuje
najpierw ujĊcie teologiczne mioĞci jako cnoty Boskiej, realizowanej w dwóch wymiarach: daru i odpowiedzi, a te z kolei są związane z wiernoĞcią i odpowiedzialnoĞcią. Autor
omawia gówne zasady i etapy formacji przewodniczek i wĊdrowników w Federacji
Skautingu Europejskiego, której czonkiem jest Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”. Przedstawiając przebieg obrzĊdów, wskazuje obszary szczególnie waĪne dla
podjĊcia dojrzaej pracy samowychowawczej zorientowane na mioĞü, która przejawia siĊ
w suĪbie bliĨnim postawionym na rzeczywistej drodze Īycia.
Konkretyzacja wychowania do mioĞci w harcerstwie to tytu wystąpienia ks. prof.
dra Pawa Bortkiewicza. W ujĊciu filozoficznym rozróĪnia siĊ trzy podstawowe rodzaje mioĞci: poĪądania, upodobania i ĪyczliwoĞci. W Ğwietle tej koncepcji atwo
zauwaĪyü, Īe harcerstwo jako system wychowawczy jest interesującą ofertą oczyszczania mioĞci, rozumienia i praktykowania jej w sposób wybitnie chrzeĞcijaĔski.
Wyjątkowa konkretyzacja hase i ideaów przez praktyczne aplikowanie ich do codziennoĞci pozwala na autentyczne dzielenie siĊ nią z drugim z motywów altruistycznych, np. podzielenie siĊ posikiem czy udzielenie pomocy mniej zaradnemu. Wychowanie metodą harcerską, a zatem metodą inspirowaną wartoĞciami chrzeĞcijaĔskimi, jest ukierunkowane na poszanowanie osobistej godnoĞci kaĪdego czowieka.
Jest wyrazem afirmacji osoby ludzkiej ze wzglĊdu na nią samą – czyli jest wyrazem
mioĞci, zaĞ drugim wymiarem wychowania do mioĞci i przez mioĞü jest postawa.
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ChrzeĞcijaĔstwo uczy i przypomina, Īe sensem tej postawy jest waĞciwy stosunek do
Boga i do drugiego czowieka.
Wychowanie do mioĞci w czasach nienawiĞci na podstawie wojennych losów Organizacji Harcerek ZHP i harcerek z druĪyny „Mury” w Ravensbrück to temat wystąpienia dr hm. Anny Petkowicz (KUL). Autorka udowadnia, Īe ksztatowanie postawy
mioĞci nie zostao zaniechane w czasie wojny i okupacji hitlerowskiej. Powoanie
w 1938 roku Pogotowia Harcerek byo sposobem przygotowania siĊ do kompetentnej
i ofiarnej suĪby pokrzywdzonym i cierpiącym. Nawet tak specyficzne Ğrodowisko jak
obóz koncentracyjny nie by stanie zniszczyü uksztatowanych i utrwalonych postaw
mioĞci bliĨniego, które przejawiay siĊ w postaci opieki nad godnymi, przestraszonymi, chorymi. „Trwaj i pomóĪ przetrwaü innym” to zawoanie harcerek pozwalające
na wydobycie z siebie caej zaradnoĞci harcerskiej, odwracającej uwagĊ od chwili
zwątpienia czy rozpaczy na rzecz satysfakcji wywoanej ĞwiadomoĞcią bycia pomocną i kontynuacji harcerskiej suĪby z mioĞci.
ucja BadeĔska
Katedra Pedagogiki Spoecznej KUL

Wychowanie do suĪby (grupa II)
W obrady grupy podejmującej zagadnienie Wychowanie do suĪby wprowadzi
uczestników konferencji przewodniczący o. prof. dr Andrzej Potocki. Podczas obrad
zebrani wysuchali piĊciu referatów prezentujących z róĪnych perspektyw zagadnienie realizacji suĪby w szeroko pojĊtym ruchu harcerskim.
Elity Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej wobec idei suĪby – zaoĪenia a rzeczywistoĞü to temat referatu instruktorek ZHR mgr Joanny Filipowicz-Adamowicz
(UMCS) oraz mgr Moniki Sidor (UMCS). Swoje wystąpienie prelegentki rozpoczĊy
od zdefiniowania pojĊcia elita, a nastĊpnie, opierając siĊ na badaniach, wykazay, Īe
instruktorów ZHR moĪemy okreĞliü mianem elit, które w Īyciu realizują idea suĪby.
Na podstawie zaprezentowanych definicji postawiy tezĊ, Īe harcmistrzynie i harcmistrze ZHR mają cechy ludzi zaliczanych do elit. Stanowią oni nieliczną grupĊ
w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, a Statut ZHR zapewnia im wyącznoĞü
w sprawowaniu wielu kierowniczych funkcji. W związku ze szczególnymi wyzwaniami stojącymi przed instruktorami prelegentki wskazay na potrzebĊ stawiania wymagaĔ wobec ich postawy osobistej, która ma byü wzorem dla innych instruktorów, oraz
wysokiej ideowoĞci, odpornej na niezgodne z Prawem Harcerskim wpywy. Zwróciy
uwagĊ, Īe suĪba w interpretacji Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej nie jest jedynie dziaaniem, lecz postawą skadającą siĊ z elementów poznawczych, emocjonal-

156

SPRAWOZDANIA

nych, wolicjonalnych wpywających na zachowanie. W przedstawionych wynikach
badaĔ skoncentroway uwagĊ na wybranych czterech sferach realizacji suĪby: na
rzecz Polski, regionu i miejsca zamieszkania, suĪbĊ w ramach interakcji jednostkowych oraz suĪbĊ wewnątrz wasnej organizacji.
Wystąpienie dra hm. Adama Barana (ISP PAN) zatytuowane Polskie harcerstwo
w krajach byego ZSRR. Stan obecny i perspektywy, poĞwiĊcone zostao ukazaniu
początków harcerstwa polskiego i jego roli w krajach byego ZSRR. Od 1989 r. instruktorki i instruktorzy Referatu „Wschód” Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
byli prekursorami dziaaĔ harcerskich na terenach byych republik ZSRR ( otwa,
Litwa, Estonia, BiaoruĞ, Ukraina. Kazachstan, Modawia). Prelegent stwierdzi, Īe
dziĞ widaü wyraĨnie, iĪ pooĪone wówczas zarzewia rozwijają siĊ i Īe wszystkie póĨniejsze inicjatywy to tylko pochodne dziaaĔ, które zostay zapoczątkowane wczeĞniej. W XXI wieku podstawową suĪbą Polaków Īyjących w niepodlegych krajach,
po rozpadzie ZSRR, winna byü suĪba na „pograniczu kultur”. Odwoa siĊ do sów
hm. Tomasza Strzembosza, wedug którego „odbudowa zniszczonego kraju zdaje siĊ
atwiejsza niĪ odbudowa zniszczonego czowieka. Ci, którzy Īyli w niewoli, nie są do
koĔca zdolni do tworzenia penej wolnoĞci. Trzeba odwagi – przede wszystkim cywilnej. Trzeba samodzielnoĞci – i poczucia odpowiedzialnoĞci za wszystko, co siĊ
robi, ale takĪe za to, co dzieje siĊ wokó. Trzeba troski o wspólne dobro – wiĊkszej
niĪ troska o wasne. Po prostu SUĩBY”. I do tej suĪby zdaniem prezentującego temat
w sposób szczególny wezwani są harcerze.
Referat wygoszony przez dr hm. ZenobiĊ KitównĊ ... caym Īyciem peniü suĪbĊ
ukaza przenoszenie na cae Īycie druhów i druhen ideaów wpojonych w druĪynach
harcerskich. Prelegentka, odwoując siĊ do wasnych doĞwiadczeĔ, ukazaa nie tylko
zaoĪenia, ale przede wszystkim podzielia siĊ wasnymi wspomnieniami z dziaalnoĞci w organizacjach harcerskich. By to Ğwiat piĊknej modzieĔczej przygody naznaczonej s  u Ī b ą. Organizacja Harcerek bya szkoą Īycia – elitarną ze wzglĊdu na
wysokie wymagania okreĞlone Przyrzeczeniem i Prawem Harcerskim. Wszystkie harcerki obowiązywa etos rycerski: wiernoĞü wybranemu ideaowi Īycia. Wychowanie
przez zabawĊ: przez atrakcyjne zbiórki zastĊpu, przez biwaki i obozy, podczas których dokonywao siĊ üwiczenie sprawnoĞci moralnych, intelektualnych i fizycznych.
Integralne traktowanie rozwoju czowieka prowadzio do ambitnych planów wysokiej
specjalizacji danej druĪyny. Jako przykad specjalizacji druĪyn harcerskich ukazane
zostay ĪeĔskie druĪyny Īeglarskie. Harcerstwo okreĞlone zostao mądrą szkoą Īycia,
która przygotowywaa modzieĪ do samodzielnoĞci, odpowiedzialnoĞci i aktywnoĞci.
Ksztatowaa te cechy charakteru, które stanowiy o wewnĊtrznym nakazie podjĊcia
suĪby w kaĪdej sytuacji, w kaĪdym czasie i w kaĪdym miejscu; która sprawdzia siĊ
heroicznym zaangaĪowaniem wielu druhen w czasie II wojny Ğwiatowej.
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Specyfika wychowania harcerskiego w seminariach duchownych – to tytu referatu
phm. Tomasza ZieliĔskiego SDB. Prelegent w swoim wystąpieniu przedstawi zaoĪenia oraz gówne cele dziaaĔ Harcerskich KrĊgów Kleryckich. Zrzeszają one studentów teologii przygotowujących siĊ do przyjĊcia ĞwiĊceĔ kapaĔskich lub Īycia
zakonnego. Wychowanie metodą skautową w seminariach dotyczy osób penoletnich,
które równoczeĞnie poddawane są specyficznej formacji seminaryjnej. Prelegent podkreĞli komplementarnoĞü formacji harcerskiej wobec formacji seminaryjnej. Podczas
gdy formacja seminaryjna kadzie akcent przede wszystkim na ksztatowanie sfery
duchowej alumnów, harcerstwo pozwala na pogĊbienie w nich formacji spoecznej,
przygotowując do suĪby duszpasterskiej i wychowawczej wĞród harcerek i harcerzy.
Wychowanie do suĪby, wyraĪającej siĊ w podjĊciu duszpasterskiej posugi, dokonuje
siĊ w seminarium przede wszystkim przez szeroko rozumianą pracĊ nad sobą, przynaleĪnoĞü do maych grup, wspólne aktywne spĊdzanie wolnego czasu, Īycie w braterskim krĊgu, wspópracĊ w wykonywaniu powierzonych zadaĔ, wspólnego podejmowania decyzji, sztuki dialogu i kompromisu, staą gotowoĞü niesienia pomocy
poprzez codzienne dobre uczynki, a takĪe specyficzną harcerską wraĪliwoĞü na potrzeby innych. UmiejĊtnoĞci organizacyjne wyniesione z praktyki są przydatne
w póĨniejszej posudze kapelana lub duszpasterza harcerskiego oraz w pracy duszpasterskiej z ministrantami czy na katechezie szkolnej.
Wychowanie do suĪby w pedagogice Federacji Skautingu Europejskiego to tytu
ostatniego wystąpienia, w którym mgr phm. Marcin Demkowski odwoa siĊ do korzeni pedagogiki Federacji Skautingu Europejskiego. SiĊgają one dwóch Ĩróde: skautingu Roberta Baden-Powella oraz zamysu skautingu katolickiego, któremu ramy
nada Jakub Savin SJ. Bardzo istotnym elementem pedagogiki FSE, na który zwróci
uwagĊ prelegent, jest wiernoĞü pierwotnemu zamysowi pedagogicznemu twórców
skautingu, jego fundamentalnym zaoĪeniom, do których zalicza siĊ: cel skautingu
– uksztatowanie w wychowanku cech spoecznie poĪytecznych, jego komplementarnoĞci rozumianej jako integralne wychowanie, prostotĊ stosowanych Ğrodków; kontakt
z przyrodą i wykorzystanie spontanicznego entuzjazmu i zapau modych ludzi oraz
bazowaniu na naturze wychowanków. Prelegent zaprezentowa podstawy wychowania
do suĪby, dokonujące siĊ na poszczególnych etapach drogi harcerskiej – „Modej Drogi”: formacja wilczków (zabawa), harcerzy (gra), wĊdrowników (suĪba).
Prof. dr Andrzej Potocki OP, podsumowując wysuchane referaty, stwierdzi, Īe
w harcerstwo wpisana jest suĪba Bogu, OjczyĨnie, organizacji i innym ludziom. Nie
ma harcerstwa, jeĞli nie ma suĪby.
Katarzyna Braun
Katedra Pedagogiki ChrzeĞcijaĔskiej KUL
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Wychowanie do uczestnictwa (grupa III)
Obradom w sekcji III przewodniczy o. dr Mariusz Tabulski (WSD Kraków). Poruszane treĞci koncentroway siĊ wokó zagadnieĔ związanych z wychowaniem „do”
i „poprzez” uczestnictwo, ukazując róĪnorodnoĞü dziedzin Īycia i odniesieĔ do Ĩróde
uczestnictwa i jego bogactwo w ramach metody harcerskiej. W trakcie obrad zabrao
gos piĊciu prelegentów.
Dr Eugeniusz Wilkowski (UW) w referacie NiezaleĪny Ruch Harcerski w ZamoĞciu w latach 1985-89 skoncentrowa siĊ na ukazaniu kontekstu historycznego rozwoju solidarnoĞci jako siy odniesienia do rozkwitu niezaleĪnego ruchu harcerskiego.
W tym kontekĞcie przybliĪy specyfikĊ I Zamojskiej DruĪyny Zawiszaków „CieĔ”,
początki harcerstwa na ZamojszczyĨnie w Tomaszowie Lubelskim na przykadzie
druĪyny „OrlĊta Lwowskie” oraz uwarunkowania funkcjonowania w ZamoĞciu, w ramach ZHP, druĪyny „Bratniak” wspópracującej z Zawiszakami z Lublina. Autor
podkreĞla rangĊ wychowania duchowo-religijnego i formacjĊ, która wpisana bya
w Īycie Zawiszaków.
Dr Maria BouĪyk (UKSW Warszawa) w wystąpieniu Harcerz jest zawsze pogodny… ukazaa wychowanie do uczestnictwa, które odzwierciedla natura czowieka.
PodkreĞlaa waĪnoĞü charakteru w ksztatowaniu cnót oraz znaczenie wymiaru osobowego i wspólnotowego, które to wymiary w byciu osobą przenikają siĊ w budowaniu toĪsamoĞci (rozumnoĞü i wolnoĞü czowieka jest indywidualnym wymiarem duchowoĞci). PrzybliĪając relacje mioĞci, która otwiera na uczestnictwo w relacji dawania, uzasadniaa, Īe Ĩródem pogody ducha jest pokora (wspócnota tworząca
umiarkowanie). Harcerstwo jest zatem jedną z metod wychowania do mioĞci (harcerz
– osoba wspólnoty, podobnie jak chrzeĞcijanin).
Mgr hm. Micha BobrzyĔski (PKLO Lublin) w referacie: Harcerskie inspiracje
w dydaktyce – autorski system i metoda ksztacenia indywidualnego wyszed z zaoĪenia, Īe nie ma szkoy w harcerstwie, ale harcerstwo moĪe siĊ odnaleĨü w edukacji.
Przedstawione zostay zagadnienia związane z systemem indywidualnego nauczania
symultanicznego w szkole (nauczanie jako gra), w którym osoba ucznia jest podmiotem w procesie ksztacenia. System gry staje siĊ dla ucznia wyzwaniem, poniewaĪ
sam uczeĔ uczy siĊ, a nie jest tylko uczony. Sukces buduje wiarĊ we wasne siy,
umiejĊtnoĞci, uczy szacunku. Natomiast nauczyciel ma poczucie satysfakcji z towarzyszenia w procesie rozwoju i wzrastania ucznia. WĞród metod nauczania są takĪe te
zaczerpniĊte ze skautingu: zamiowanie modego czowieka do ruchu, do samodzielnoĞci i do ryzyka (zarówno do przegranej, jak teĪ zwyciĊstwa). NajwaĪniejsze jednak,
aby kaĪdy uczeĔ wygra sam ze sobą, czyli osiągną konkretny cel (zadanie edukacyjne staje siĊ tym dla ucznia, czym konkretna sprawnoĞü dla harcerza).

SPRAWOZDANIA

159

Dr Bogdan Molenda TChr w referacie Harcerz zawsze obecny… Refleksje pastoralne z parafii polonijnej w USA ukaza specyfikĊ funkcjonowania osób przy parafii
polonijnej Matki BoĪej w Los Angeles. Referat nawiązywa do rozwaĪaĔ Jana Pawa
II wygoszonych podczas Apelu Jasnogórskiego w CzĊstochowie 18 czerwca 1983
roku. Autor wyszed od zaoĪenia, Īe najbardziej Ğwiadomą obecnoĞcią jest czuwanie.
„Czuwam” – czyli jestem czowiekiem sumienia, prawdy, dostrzegam drugiego czowieka, w czym wyraĪa siĊ mioĞü bliĨniego oparta na miĊdzyludzkiej solidarnoĞci.
„Czuwam” to równieĪ odpowiedzialnoĞü za wspólne dziedzictwo, jakim jest Polska,
i to waĞnie ta forma obecnoĞci polskich harcerzy na emigracji ma szczególne znaczenie. Jest to ludzka solidarnoĞü, wzajemne bycie dla siebie, posugiwanie i pomoc z nadzieją, poniewaĪ harcerz jest zawsze obecny jako czowiek nadziei. W podsumowaniu
autor nawiąza do encykliki Ojca Ğw. Benedykta XVI o nadziei, podkreĞlając, Īe harcerz zawsze obecny to ten, który pozwala siĊ wączyü w to Chrystusowe „byü dla”
drugiego czowieka.
Dr Dorota Bis (KUL) w referacie Media w suĪbie dziaaĔ spoecznych wskazaa
na koniecznoĞü zastosowania technologii medialnych i ukazania ich moĪliwoĞci w promowaniu idei harcerskiej. Autorka podkreĞlaa coraz wiĊksze znaczenie mediów
w ksztatowaniu wspóczesnej kultury i Ğwiata wartoĞci, a tym samym ich oddziaywanie na proces wychowania. W podsumowaniu podkreĞlia potrzebĊ formacji zarówno
odbiorców, jak i nadawców mediów pod kątem oddziaywaĔ wychowawczych, promujących zasady moralne, sprzyjające podejmowaniu dziaaĔ w odpowiedzialnoĞci za
dobro wspólne.
Dorota Bis
Katedra Pedagogiki ChrzeĞcijaĔskiej KUL

Wychowanie do Ğwiadectwa (grupa IV)
Obradom czwartej grupy tematycznej przewodniczy ks. prof. hm. Zbigniew Formella – byy kapelan Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Skupiy siĊ one wokó
osób, których Ğwiadectwa odegray waĪną rolĊ w historii polskiego wychowania metodą harcerską.
Pierwszym zaprezentowanym byo Ğwiadectwo Sugi BoĪego ks. Franciszka Karola Blachnickiego, przedstawione przez dra Marka Mariusza Tytko (UJ) w referacie
Animacja kultury chrzeĞcijaĔskiej metodą skautingu w Ruchu ĝwiato-ĩycie ks. Franciszka Karola Blachnickiego. Kapan, teolog, pastoralista, liturgista, wychowawca,
chrzeĞcijaĔski teoretyk wychowania, związany w modoĞci z polskim skautingiem
i zafascynowany przygodą harcerską, przeniós metody skautowe do zaoĪonego przez
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siebie Ruchu ĝwiato-ĩycie. Autor przedstawi rysy podobieĔstwa ruchu harcerskiego
i oazowego. Podobne są ogólne zaoĪenia obydwu ruchów (suĪba Bogu i OjczyĨnie
i drugiemu czowiekowi), wartoĞci, funkcje, ustrój i organizacja struktury skautingu
(harcerstwa) i ruchu oazowego. DziĊki ks. Blachnickiemu wychowanie chrzeĞcijaĔskie metodą harcerską zyskao nowe oblicze. Ruch ĝwiato-ĩycie suĪy wychowaniu
katolików poprzez oĪywianie kultury chrzeĞcijaĔskiej, czemu sprzyjają metody przejĊte ze skautingu oraz metody wypracowane z poączenia ruchu oazowego i harcerskiego.
PiĊkne Ğwiadectwo Īycia ks. praata Z. Peszkowskiego, kapelana harcerskiego
i kapelana Rodzin KatyĔskich i Pomordowanych na Wschodzie, zaprezentowaa
dr Jadwiga Plewko w referacie Harcerska droga Īycia ks. praata Z. Peszkowskiego:
suĪba – wiara – Ğwiadectwo – uczestnictwo. Ks. Peszkowski by wielkim orĊdownikiem pracy harcerskiej. Jego Īycie byo suĪbą Bogu, czowiekowi i ojczyĨnie, a harcerstwo odegrao w nim zasadniczą rolĊ. ĩycie ks. Peszkowskiego to Ğwiadectwo
czowieka zaangaĪowanego w sprawy innych, w sprawy Polski, modzieĪy polskiej,
modzieĪy harcerskiej. Niezwykle wymowne jest Ğwiadectwo pracy na rzecz odtworzenia i zachowania pamiĊci o polskich oficerach zamordowanych w Katyniu i innych
miejscach oraz opieki nad Īyjącymi jeszcze ich rodzinami.
Referat Cele wychowania modzieĪy w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Analiza
pedagogiczna w Ğwietle Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego w zastĊpstwie dr hab.
Aliny Rynio ( KUL) przedstawi ks. mgr Piotr Kos. W referacie podjĊto problematykĊ
celów wychowania w ujĊciu Roberta Baden-Powella, a nastĊpnie na tle sformuowanego Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego zaprezentowano rozumienie celów wychowania w ujĊciu prymasa kard. Stefana WyszyĔskiego. W nauczaniu Prymasa Tysiąclecia warto podkreĞliü trzy paszczyzny celu wychowania: osobową, obywatelską i religijną, które moĪna równieĪ odnaleĨü, analizując cele wychowania przyĞwiecające
ruchowi harcerskiemu: wychowanie czowieka, obywatela i ĞwiĊtego.
PiĊkne Ğwiadectwo miejsca przedstawi dr Stanisaw Michaowski w swoim referacie Bucze harcerskie ĝląska CieszyĔskiego: miĊdzy osobową posugą a Ğwiadectwem Īycia. Na tle zaoĪeĔ skautingu Roberta Baden-Powella nakreĞli historiĊ harcerstwa w Górkach Wielkich – Bucze, począwszy od 1928 r., kiedy Zarząd Oddziau
ĝląskiego Związku Harcerstwa Polskiego podją prace nad utworzeniem wasnej stanicy harcerskiej na Buczu w majątku zarządzanym przez Tadeusza Kossaka, ojca
pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej. W referacie autor nakreĞli pedagogiĊ wychowania
metodą harcerską w Ğwietle wydarzeĔ i dokonaĔ w Buczu harcerskim, którego dziaalnoĞü znakomicie zaznaczya siĊ w rozwoju Polski w latach 1910-1939. Prelegent
wyrazi Īal, Īe Bucze w swej postaci przestao istnieü, i zaapelowa o pamiĊü szlachetnych dokonaĔ osób związanych z tym miejscem.
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Ostatni referat Pokój i braterstwo w harcerskiej formacji duchowej i religijnej
przedstawia dr Jolanta aba. Prelegentka zaprezentowaa punkty styczne chrzeĞcijaĔstwa i skautingu, a nastĊpnie na podstawie konkretnych przykadów harcerskiego
dziaania wyjaĞnia, w jaki sposób polski skauting wpisuje siĊ w wychowanie do braterstwa i pokoju – waĪny aspekt wychowania chrzeĞcijaĔskiego. Zaprezentowaa
konkretne Ğwiadectwa harcerzy, które przyczyniają siĊ do budowania pokoju na Ğwiecie. Obrady w grupie Wychowanie do Ğwiadectwa zakoĔczya dyskusja na temat braterstwa w ruchu harcerskim.
Iwona Szewczak
Katedra Pedagogiki ChrzeĞcijaĔskiej KUL

Wychowanie do wiary (grupa V)
Ruch skautowy – takĪe jego polska forma w postaci harcerstwa – w swej genezie
i w znaczącej czĊĞci historycznego rozwoju otwarty by na wymiar religijny. W wielu
Ğrodowiskach skautowych i harcerskich wychowanie czerpao i czerpie nadal z doĞwiadczenia wiary chrzeĞcijaĔskiej. Z drugiej zaĞ strony samo do owego doĞwiadczenia prowadzi – przynajmniej tam, gdzie wymiar religijny nie zosta odrzucony. Zagadnienia te stanowiy wyjĞciowy punkt refleksji w grupie tematycznej Wychowanie
do wiary. Obradom grupie przewodniczy Ks. dr Marek Studenski (IT Bielsko-Biaa).
Wychowanie harcerskie stanowi skuteczną metodĊ rozwoju osobowoĞci etycznej.
To teza referatu pt. Rozwój osobowoĞci etycznej a wychowanie harcerskie dr Grzegorza Grzybka (AT-H Bielsko-Biaa). OsobowoĞü etyczną moĪna okreĞliü jako „stan
rozwoju wadz poznawczych i wolitywnych, pozwalający w sposób trway dąĪyü do
doskonaoĞci moralnej”. Rozwijanie osobowoĞci etycznej jest uczestnictwem w dobru, rozumianym jako nadrzĊdna rzeczywistoĞü duchowa, odrĊbna od poszczególnych
wartoĞci i realizowana przez nie. WyróĪnikiem wychowania harcerskiego jest braterstwo, suĪba i samodoskonalenie. Wychowanie ma tu charakter personalistyczny
i zmierza w kierunku doskonaoĞci. Dokonuje siĊ w grupie, ma wiĊc takĪe charakter
relacji. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne wywodzące siĊ z uniwersalnych wartoĞci chrzeĞcijaĔstwa. Statut mówi teĪ o prawie do osobistego wyboru „systemu wartoĞci duchowych”. ĝrodkiem wychowania jest tworzenie warunków do integralnego rozwoju. Rozwój osobowoĞci staje siĊ podstawą do wzbogacania wspólnoty
ludzkiej, budowania wiĊzi ludzkich oraz troski o przyrodĊ.
Ks. dr Janusz Strojny (WMSD Warszawa) w referacie Wychowanie duchowe
w genezie ideowej harcerstwa na wstĊpie zarysowa atmosferĊ polityczną i duchową
stanowiącą kontekst rozwoju organizacji harcerskich na ziemiach polskich. Podsta-
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wowym wymiarem bya walka o toĪsamoĞü narodową – w wymiarze kultury i ducha.
Sfera moralnoĞci oraz wychowania staa siĊ celem oddziaywaĔ stron polityczno-kulturowego sporu. W centrum wychowania skautowego jest troska o ksztatowanie
moralne przez aktywną realizacjĊ dobra, co sprzeciwia siĊ zarówno postawie pasywnej, jak i zbyt abstrakcyjnemu traktowaniu wartoĞci. R. Baden-Powell w zaoĪonym
przez siebie skautingu zwróci uwagĊ na relacyjny wymiar religijnoĞci, która wyraĪa
siĊ we wspólnocie oraz we waĞciwym odniesieniu do samego siebie. W jego koncepcji wychowawczej sfera duchowa jest spoiwem caej struktury wychowawczej. Proces
wychowania realizuje siĊ zaĞ gównie przez towarzyszenie i przykad. Wymiar religijny jest tu sferą, którą naleĪy nie tyle eksponowaü, ile przeĪywaü wewnĊtrznie na
prowadzącej ku Bogu drodze czynienia dobra. To spoeczne i personalistyczne ukierunkowanie przeĪycia wiary obecne jest takĪe w harcerstwie, ruchu zainicjowanym
przez A. Makowskiego. DziĞ polskie harcerstwo stoi wobec wyzwaĔ zespalania religijnoĞci i duchowoĞci oraz zaangaĪowania spoecznego.
Ks. dr Marek Studenski w referacie SkutecznoĞü wychowania metodą harcerską.
Na podstawie badaĔ przeprowadzonych w 2007 roku wĞród harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej na Podbeskidziu przedstawi dane empiryczne, rzucające
Ğwiato na praktykĊ dziaania organizacji harcerskiej. Motywacją do wstąpienia w szeregi ruchu jest najczĊĞciej potrzeba „miego spĊdzenia czasu”, „bycia z innymi” oraz
„aktywnoĞci”. Ponad poowa badanych harcerzy deklaruje priorytet Boga w swej hierarchii wartoĞci. Ponad jedna piąta dąĪy do umocnienia swej wiĊzi z Bogiem. Uczestnicy badania podkreĞlają wartoĞü osobowego charakteru relacji z Bogiem. WartoĞci
harcerskie zbliĪające do Boga to „poczucie wspólnoty” oraz „przyroda”. Trzy czwarte
badanych harcerzy uwaĪa, Īe harcerstwo poszerzyo ich zainteresowania, a poowa,
Īe nauczyo ich lepiej wykorzystywaü posiadaną dotychczas wiedzĊ. Ponadto udzia
w ruchu wpywa na rozwój wiedzy historycznej, geograficznej i przyrodniczej – w
mniejszym natomiast stopniu na rozwój wiedzy o sztuce. Stając wobec pytania o rozumienie wartoĞci honoru, wiĊkszoĞü harcerzy podaje definicje operacyjne, wymieniając konkretne zachowania czowieka honorowego. WartoĞci zdobyte w harcerstwie, które moĪna w wykorzystaü Īyciu dorosym to wedug badanych: „konsekwencja”, „wytrwaoĞü”, „punktualnoĞü”, „kompetencje interpersonalne” oraz umiejĊtnoĞci praktyczne: „gotowanie” czy „poruszanie siĊ w terenie”.
DoĞwiadczeniami skautingu portugalskiego podzieli siĊ studiujący w Polsce Joao
Rodrigues MIC. Skauting rozpoczą swą historiĊ w 1911 r. w Makao – ówczesnej portugalskiej kolonii w Chinach. W Portugalii kontynentalnej pierwsze Stowarzyszenie
Skautów powstao dwa lata póĨniej i nie byo związane z Īadnym wyznaniem religijnym. W 1923 r. pojawio siĊ natomiast stowarzyszenie katolickie. Warto zauwaĪyü,
Īe dopiero od 1976 r. do wszystkich czterech zhierarchizowanych wiekowo sekcji
wychowawczych mogą naleĪeü dziewczĊta. DziĞ portugalski skauting katolicki, poza
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wychowaniem do wiary, zwraca szczególną uwagĊ na obecnoĞü skauta w rodzinie,
jego postawĊ obywatelską i patriotyczną oraz na wraĪliwoĞü wobec problemów ochrony przyrody.
Spojrzenie na wartoĞü doĞwiadczenia harcerskiego, skonfrontowanego z realiami
misyjnymi, nakreĞli w swym referacie Harcerskie doĞwiadczenia placówek misyjnych br. phm. Radosaw Malinowski (PA Kenia). Autor jako cel stawia sobie odnalezienie wspólnych elementów doĞwiadczenia harcerskiego i misyjnego: Czy Ruch
Harcerski moĪe byü impulsem w powoaniu misyjnym? Czy wychowanie w druĪynie
moĪe skutkowaü decyzją wyjazdu na misje? Wpyw taki ma zapewne charakter poĞredni i nie poddający siĊ próbom jednoznacznej weryfikacji. WyraĨniej natomiast
ujawnia siĊ w codziennoĞci misyjnej wartoĞü doĞwiadczeĔ zdobytych w harcerstwie:
„umiejĊtnoĞü radzenia sobie w lesie”, „gotowania”, „terenoznawstwa”, „odpornoĞü na
niewygody”. Autor zwraca szczególną uwagĊ na umiejĊtnoĞci organizacyjne i spoeczne – kierowanie zespoem oraz rozwiązywanie pojawiających siĊ w nim problemów. Nie tu ulokowany jest jednak najistotniejszy związek doĞwiadczenia harcerskiego z wyborem pracy misyjnej. Wychowanie harcerskie realizuje idea rycerski:
ofiarnoĞü, suĪbĊ sabszym i opiekĊ nad bezbronnymi. WaĞnie w dotkniĊtej przeraĪającym zjawiskiem wspóczesnego niewolnictwa scenerii misyjnej znajduje przestrzeĔ realizacji harcerska „wraĪliwoĞü na krzywdĊ” i „brak sprawiedliwoĞci”. ZdolnoĞü do Īycia „na przekór powszechnej modzie”, bez której nie sposób podjąü szczerej decyzji, i poĞwiĊcenie siĊ pracy misyjnej, wyrasta z ideaów harcerskich. Aby
podjąü decyzjĊ o wyborze Īycia na misji, trzeba realnie wierzyü w ideay mioĞci,
pokoju, sprawiedliwoĞci, braterstwa i solidarnoĞci. Trzeba teĪ odnaleĨü siĊ, aby poĞwiĊciü siĊ ich urzeczywistnianiu. Tu – przy wspólnych Ĩródle, jakim jest przeĪycie
wiary chrzeĞcijaĔskiej – spotyka siĊ doĞwiadczenie harcerskie i misyjne.
W krótkiej wymianie opinii na temat wygoszonych referatów zwrócono uwagĊ na
wychowawcze doĞwiadczenia harcerskie jako wzór dla dziaalnoĞci wychowawczej
szkó. WartoĞcią pedagogiczną jest tu konkretnoĞü, praktycznoĞü i sprawdzalnoĞü,
broniąca przed deklaratywnoĞcią, cechującą niejednokrotnie programy wychowawcze.
Cechą wychowawczego wymiaru ruchu skautowego jest aktywne i realne pojmowanie
wartoĞci, prowadzące do rzeczywistego rozwoju okreĞlonych umiejĊtnoĞci i postaw.
Robert ZbieraĔski OFMConv
Katedra pedagogiki Specjalnej KUL
Podsumowania caoĞci Sympozjum dokona ks. prof. dr Pawe Bortkiewicz
(UAM), który przedstawi gówne wioski w kluczu „3k – kontekst, koncepcja, konsekwencja”. Kontekst dzisiejszego harcerstwa jest zdecydowanie róĪny od czasów rodzenia siĊ polskiego skautingu. Nie bez wpywu na jego ksztat i wyzwania, z jakimi
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musi siĊ zmierzyü, pozostają: dostrzegalna erozja wartoĞci, mioĞü wypierana przez
hedonizm, dialog przez monolog, uczestnictwo przez alienacjĊ i wiele niejednoznacznoĞci istniejący w Ğwiadectwie wychowawców. Tak postrzegane warunki domagają
siĊ dziaania wedug przemyĞlanej koncepcji, a jest nią wychowanie integralne wedug wizji personalizmu chrzeĞcijaĔskiego, bo jak mówi Jan Pawe II „spór o czowieka wciąĪ trwa”. Kluczem do zrozumienia czowieka jest mioĞü, która musi wyraziü siĊ w suĪbie drugiemu, prowadzącej ostatecznie do communio personarum. Koncepcja wychowania musi takĪe odznaczaü siĊ konsekwencją, tj. dostrzegaü w czowieku continuum, które postuluje ciągoĞü wpywu, jako Īe nie wychowuje siĊ chwilą.
Dostrzegalnym przez wielu pedagogów atutem harcerskiej metody jest klimat wychowawczy, moĪliwy do stworzenia w wielu okolicznoĞciach. DziĊki temu rozszerza siĊ
zasiĊg oddziaywania m.in. na szkoĊ, rodzinĊ, seminarium i kaĪde inne Ğrodowisko,
które podejmuje dzieo wychowawcze. Jest on w swych zaoĪeniach rozciągniĊty
w czasie, a bĊdąc uaktualnioną aplikacją wezwania Szarych Szeregów „dziĞ – jutro –
pojutrze”, gwarantuje systematycznoĞü i owocnoĞü oddziaywania.
Obradom towarzyszya galeria zdjĊü, przygotowana przez organizacje biorące
udzia w Sympozjum. KaĪda z nich przygotowaa fotograficzną ilustracjĊ Īycia harcerskiego w ostatnich lat, ze szczególnym uwzglĊdnieniem zimowej i letniej akcji
letniej. Na stolikach wzduĪ korytarza wydawnictwo ZHR i carrick SKH Zawisza
proponoway ksiąĪki, dostĊpne de facto jedynie czonkom swoich organizacji. KsiąĪki
cieszyy siĊ ogromnym zainteresowaniem.
WaĪnym podsumowaniem Sympozjum bya wieczornica, na której zademonstroway swoją obecnoĞü organizacje harcerskie. Wokó uoĪonej ze Ğwiec lilijki spotkay
siĊ nie tylko róĪne Ğrodowiska, ale teĪ wszystkie pokolenia harcerskie – począwszy od
modzieĪy szkolnej, przez harcerzy studentów i pracowników naukowych, zaprzyjaĨnione osoby, a koĔcząc na najstarszych harcerkach skupionych wokó prof. hm. Wandy
Pótawskiej, harcerki pochodzącej z Lublina. PieĞni tradycyjne, patriotyczne, wojenne
i wspóczeĞnie Ğpiewane przez druĪyny, podejmowane byy przez wszystkich uczestników i pynĊy swobodnie, budując poczucie wspólnoty. ĝpiew przerywany by krótkimi
gawĊdami. Upywający czas „wzywa do odwrotu”. Na zakoĔczenie wszystkich uczestników pobogosawi prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap.
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KATARZYNA UZAR

Katedra Filozofii Wychowania KUL

I MIĉDZYNARODOWA KONFERENCJA
O PERSONALISTYCZNY WYMIAR FILOZOFII WYCHOWANIA
DEDYKOWANA ĝP. PROFESOROWI WOJCIECHOWI CHUDEMU
(1947-2007)
20 maja 2008 odbya siĊ w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II
Pierwsza MiĊdzynarodowa Konferencja O personalistyczny wymiar filozofii wychowania. MyĞlą przewodnią, a zarazem inspiracją, zorganizowanej przez KatedrĊ Filozofii Wychowania Instytutu Pedagogiki KUL oraz Instytut Jana Pawa II konferencji
staa siĊ bogata twórczoĞü (naukowa, dydaktyczna, spoeczna, a takĪe artystyczna)
zmarego przed rokiem prof. Wojciecha Chudego – postaci znacząco wpisującej siĊ
w Īycie i dziaalnoĞü wspomnianych oĞrodków, jak równieĪ w caoksztat polskiej
i europejskiej myĞli filozoficznej oraz pedagogicznej.
Personalistyczna koncepcja czowieka i wychowania, podejmowana i oryginalnie
interpretowana przez Chudego wyznaczya charakter i tematykĊ konferencji. Do jej
zaoĪeĔ naleĪaa m.in. kontynuacja w ten sposób uprawianej filozofii wychowania,
wskazującej na Ĩróda pozytywnej refleksji nad podstawami wychowania – wymiaru
niejednokrotnie pomijanego we wspóczesnej teorii i praktyce pedagogicznej. Aspekt
merytoryczny sesji zawarty zosta w piĊciu obszarach tematycznych: 1. filozoficzna
refleksja nad wychowaniem i pedagogiką, 2. filozofia wychowania w aspekcie metodologicznym, 3. aksjologia w wychowaniu i pedagogice, 4. osoba jako Ĩródo
i kryterium wychowania, 5. spoeczne i kulturowe konteksty wychowania. CaoĞü
spotkania zostaa równieĪ wzbogacona o wymiar wspomnieniowo-artystyczny, na
który skaday siĊ: wystawa rysunków i fotografii Ğp. Wojciecha Chudego, recital
fortepianowy w wykonaniu Tomasza Rittera oraz projekcja filmu Droga do Wielunia
autorstwa Dariusza Kiregera.
W konferencji wziĊo udzia 56 osób, reprezentujących 18 polskich oĞrodków
akademickich i 3 zagraniczne (Uniwersytet SalezjaĔski w Rzymie, Uniwersytet
w Mediolanie, Uniwersytet w Trnavie). Uroczystego otwarcia konferencji dokona
prorektor KUL prof. Józef Fert. Na sesjĊ przedpoudniową moderowana przez ks.
prof. Alfreda Wierzbickiego – Dyrektora Instytutu Jana Pawa II, oraz ks. prof. Mariana Nowaka – Dyrektora Instytutu Pedagogiki KUL, skaday siĊ wystąpienia: prof.
Giovanniego Reale (Mediolan), ks. prof. Carlo Nanniego (Rzym), ks. prof. Andrzeja
Szostka (KUL) oraz prowadzących obrady.
ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1(37):2009
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Prof. Reale w swym referacie Metafizyka osoby jako podstawa wychowania ukaza
(w perspektywie filozoficznej) proces ksztatowania siĊ i rozumienia pojĊcia osoba.
W opinii prelegenta za punkt wyjĞcia naleĪaoby przyjąü myĞl grecką, akcentującą
wymiar psyché czowieka. Kosmocentryzm tego ujĊcia zosta przekroczony w chrzeĞcijaĔskiej koncepcji relacji miĊdzy trójosobowym Bogiem a czowiekiem. W faktach
stworzenia czowieka na obraz i podobieĔstwo BoĪe oraz wcielenia Syna BoĪego
rodzi siĊ pojĊcie osoby – najwyĪszego w hierarchii bytów stworzonych. Zakorzenione
jest ono równieĪ w relacyjnej naturze Osób Boskich – dialogicznoĞü i wspólnotowoĞü
(podstawowe wyznaczniki osobowego charakteru czowieka) wskazują na trynitarny
wymiar podobieĔstwa czowieka do Boga. Podstawową zasadą relacji miĊdzyosobowych jest mioĞü obdarowująca, otwarta w szczególny sposób na najsabszych i najbardziej potrzebujących. Stanowi ona swoistego rodzaju opozycjĊ do wspóczesnej
postawy indywidualizmu (związanej m.in. z laicyzacją, nastawieniem materialistycznym spoeczeĔstwa) bĊdącej wedug Realego „negacją pojĊcia osoby”. Jego Ĩróda
zobrazowa on w dwóch wizjach: tragicznej zakorzenionej w tezie J. P. Satre’a „Pieko to Inni”, oraz komicznej, odwoującej siĊ do platoĔskiego obrazu czowieka „rozdwojonego” za nieposuszeĔstwo bogom. Ich rezultaty: samotnoĞü i ostateczne osobowe „niespenienie”, stanowią zarazem swoistego rodzaju przestrogĊ dla wspóczesnego czowieka, negującego swą strukturalną zdolnoĞü oraz inklinacjĊ do tworzenia
relacji z innymi.
Tematyka kolejnego referatu, Personalistyczny wymiar filozofii wychowania, wygoszonego przez prof. Carlo Nanniego stanowia kontynuacjĊ i przeoĪenie niektórych treĞci poprzedniego wystąpienia na grunt pedagogiki. Wedug profesora personalizm traci znaczenie przy formuowaniu podstaw wychowania, staje siĊ jedynie
koncepcją historyczną, zdominowaną przez wspóczesne prądy myĞlowe. Istotne pozostaje jednak odniesienie do pojĊcia osoby i wynikającej z niej podmiotowoĞci
czowieka. Pojawiają siĊ jednak i tutaj zagroĪenia dąĪenia w kierunku przesadnego
indywidualizmu czy teĪ spirytualizmu. Czoowym zadaniem pedagogów, filozofów
wychowania jest „ponowne przemyĞlenie podmiotowoĞci osobowej”, związanie jej
rzeczywistej wartoĞci z Īyciem czowieka wspóczesnego. BĊdzie to zarazem poszukiwanie czynników integrujących miĊdzy toĪsamoĞcią i zróĪnicowaniem, rzeczywistoĞcią realną i wirtualną, lokalnym i globalnym wymiarem egzystencji czowieka.
UwzglĊdnienie tych paszczyzn w tworzeniu „nowego humanizmu” pozwoli nadaü
wychowaniu czowieka w peni osobowy, personalistyczny wymiar.
NastĊpne referaty, ks. prof. Alfreda Wierzbickiego Pedagogiczna moc filozofii
oraz ks. prof. Mariana Nowaka Modele uprawiania filozofii wychowania, z racji ograniczeĔ czasowych nie zostay wygoszone w caoĞci. Ich treĞü ukaĪe siĊ w przygotowywanej do druku publikacji pokonferencyjnej.
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Jako ostatni w sesji przedpoudniowej gos zabra ks. prof. Andrzej Szostek.
W wystąpieniu Personalizm Jana Pawa II w twórczoĞci Wojciecha Chudego wskaza
związki pomiĊdzy personalistyczną myĞlą prof. Chudego i Karola Wojtyy (Jana
Pawa II). Personalizm etyczny Wojtyy sta siĊ dla Chudego podstawą uprawianej
przez niego filozofii i pedagogiki. W sposób twórczy, przy wykorzystaniu róĪnorodnych Ĩróde (filozofia, literatura, sztuka, kontekst spoeczny i polityczny) interpretowa go i nadawa mu oryginalny, znajdujący swe przeoĪenie na gruncie dziaalnoĞci
pedagogicznej, charakter. Do podejmowanych przez niego, w pryzmacie myĞli personalistycznej, zagadnieĔ naleĪay m.in.: osobotwórczy wymiar refleksji, problematyka
niepenosprawnoĞci, solidarnoĞci spoecznej, w szczególny zaĞ sposób tematyka dotycząca kamstwa naruszającego fundamentalne odniesienie czowieka – istoty rozumnej do prawdy. Inspiracja myĞlą Wojtyy znajdowaa równieĪ swoje odzwierciedlenie
w pracy dydaktycznej Chudego. Tematyka wielu podejmowanych pod jego kierunkiem prac seminaryjnych dotyczya szczegóowych aspektów filozofii personalistycznej w kontekĞcie rozwoju i wychowania czowieka.
Przedstawione przez prof. Szostka aspekty personalistycznej filozofii wychowania
znalazy swoje przeduĪenie w tematyce wystąpieĔ prelegentów uczestniczących
w popoudniowych obradach piĊciu grup dyskusyjnych.
Prezentacje i dyskusje pierwszych dwóch sekcji koncentroway siĊ wokó filozoficznej refleksji nad wychowaniem i pedagogiką (grupa I) oraz metodologicznego aspektu filozofii wychowania (grupa II). Moderowanie obrad w wymienionych grupach
podjĊli: prof. Sawomir Sztobryn z Uniwersytetu ódzkiego (referat wprowadzający:
Czowiek i paideia w stoickiej filozofii wychowania) i dr Witold Starnawski z Uniwersytetu Kardynaa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie oraz prof. Stanisaw Palka
z Uniwersytetu JagielloĔskiego (referat wprowadzający: Filozofia wychowania i filozofia w wychowaniu) i dr Agnieszka Regulska z Akademii Humanistycznej w Putusku.
Wystąpienia prelegentów dotyczyy zagadnieĔ: 1. personalistycznych i dialogicznych podstaw filozofii wychowania, 2. wybranych filozoficznych koncepcji czowieka i wychowania (m.in. K. Wojtyy, J. Tischnera, J. Ciemieniewskiego, W. Wąsika), 3. metodologicznych aspektów filozofii wychowania i filozofii pedagogiki,
4. miejsca empirii w filozoficznej refleksji nad wychowaniem oraz wybranych aspektów filozofii wychowania w ujĊciu prof. Chudego.
TreĞü wystąpieĔ referentów grupy trzeciej skupia siĊ wokó aksjologicznych wymiarów wychowania i pedagogiki. Obrady w niej poprowadzili dr Marek Czachorowski (KUL) oraz dr Magorzata Waejko (Uniwersytet SzczeciĔski), która w referacie
wprowadzającym (a zarazem podsumowującym treĞciowo caoĞü prac grupy) Aksjologia wychowania w ujĊciu Ğp. prof. Wojciecha Chudego wskazaa na aksjologiczną
triadĊ (prawda, godnoĞü, wolnoĞü) jako konstytutywną dla procesu wychowania
w koncepcji Chudego. Prelegentka wyakcentowaa równieĪ kluczową rolĊ procesu sa-

168

SPRAWOZDANIA

mowychowania i postawy Ğwiadectwa ze strony wychowawcy dla rozwoju osobowego czowieka.
W toku obrad grupy podjĊte zostay problemy: związku ewolucji myĞli filozoficznej i aksjologii wychowania, wspóczesnego wychowania do wartoĞci, roli poszczególnych wartoĞci (godnoĞci, mioĞci) w rozwoju czowieka, a takĪe w formuowaniu
celów dziaaĔ wychowawczych.
Prelegenci czwartej grupy dyskusyjnej, moderowanej przez prof. AlinĊ Rynio
(KUL) i dr IwonĊ Jazukiewicz (Uniwersytet SzczeciĔski), podjĊli w swych wystąpieniach problematykĊ osoby ujmowanej jako Ĩródo i kryterium wychowania. Personalistyczny wymiar wychowania, w szczególnoĞci zaĞ relacji wychowawczej, zaakcentowany zosta juĪ na wstĊpie obrad w referacie Autorytet, spotkanie i dialog w doĞwiadczeniu i teoretycznej refleksji Wojciecha Chudego prof. Rynio. Tematyka ta zostaa
równieĪ podjĊta i rozwiniĊta w wystąpieniu Autorytet mistrza dr Iwony Jazukiewicz.
W poszczególnych prezentacjach podjĊto takĪe tematykĊ personalistycznych
aspektów ksztatowania sumienia, ujĊcia i rozumienia osoby w wybranych koncepcjach filozofii wychowania (m.in. E. Kanta, A. Cieszkowskiego, pedagogii ignacjaĔskiej), a takĪe wartoĞci osoby jako fundamentu pedagogiki osób „wykluczonych” – niepenosprawnych, starych, umierających, stanowiącej istotny obszar badawczy w pracy
naukowej Wojciecha Chudego.
Tematyka obrad ostatniej grupy dyskusyjnej, Wspólnota – kultura – toĪsamoĞü,
wspóprowadzonej przez ks. prof. Mariana Nowaka (KUL) oraz ks. dra Stanisawa
Chrobaka (UKSW w Warszawie) wykazywaa najwiĊksze zróĪnicowanie. W jej obszarze znalazy siĊ: problemy wspóczesnego Īycia spoecznego: konsumpcjonizm,
polityczne i etyczne dylematy cywilizacji zachodniej, wychowanie paĔstwowe, etyka
medyczna, podjĊte w perspektywie personalistycznej koncepcji czowieka; spoeczny
wymiar filozofii wychowania prof. Chudego (jego „filozofia Īycia”, publicystyka),
a takĪe koncepcja stosunku wychowawczego w idei buddyjskiej buddhisatwy.
RóĪnorodny pod wzglĊdem merytorycznym program konferencji O personalistyczny wymiar filozofii wychowania uzupeniony zosta elementami wspomnieniowymi i artystycznymi. Ich zadaniem byo przybliĪenie sylwetki i Īycia Wojciecha
Chudego. SuĪyü miaa temu, otwarta w przerwie obrad konferencyjnych, wystawa
jego prac. Sowo wprowadzające, w obecnoĞci uczestników konferencji i zaproszonych goĞci, wygosi Cezary Ritter – sekretarz Instytutu Jana Pawa II. Na ekspozycjĊ
skaday siĊ: zdjĊcia związane z róĪnymi etapami i wydarzeniami z Īycia Wojciecha
Chudego, wykonane przez niego rysunki oraz grafiki ubarwiające codzienne plany
zajĊü, jak równieĪ notatki do przygotowywanych wykadów i publikacji. Stanowią
one wyraz aktywnoĞci artystycznej prof. Chudego, nieznanej dotąd bliĪej szerszemu
gronu odbiorców.
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W atmosferze wspomnieĔ przebiegaa równieĪ ostatnia czĊĞü konferencyjnego
spotkania. Rozpoczą ją recital muzyki fortepianowej (utworów w sposób szczególny
bliskich zmaremu) w wykonaniu modego pianisty Tomasza Rittera, wielokrotnego
laureata krajowych i miĊdzynarodowych konkursów. W filmie Droga do Wielunia
Dariusza Kriegera, zaprezentowane zostay fragmenty codziennego Īycia a takĪe
dziaalnoĞci naukowej, spoecznej prof. Chudego.
WieloĞü treĞci podjĊtych w takcie dedykowanej Wojciechowi Chudemu konferencji wskazuje na szeroką moĪliwoĞü aplikacji personalistycznej myĞli na gruncie wychowania i pedagogiki. Filozofia wychowania prof. Chudego wpisuje siĊ w nurt nowatorskich poszukiwaĔ podstaw procesu wychowawczego, znajdujących swe odzwierciedlenie w praktyce pedagogicznej.
Organizatorzy konferencji, reprezentujący róĪnorodne Ğrodowiska naukowe, wyrazili nadziejĊ, iĪ inspirowana myĞlą Wojciecha Chudego dyskusja nad filozoficznym
wymiarem pedagogiki i wychowania, rozpoczĊta w toku obrad konferencyjnych,
znajdzie swą kontynuacjĊ w kolejnych spotkaniach poĞwiĊconych tej problematyce.

ELĩBIETA STOCH

Katedra Edukacji Literackiej i Teatralnej KUL

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
WSPÓCZESNE WYCHOWANIE A PEDAGOGIKA KLASYCZNA
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWA II,
5 GRUDNIA 2007
Konferencja szkoleniowa Wspóczesne wychowanie a pedagogika klasyczna odbya siĊ 5 XII 2007 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II. Zorganizowao ją Kuratorium OĞwiaty w Lublinie we wspópracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim oraz Fundacja Teresianum Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie przy wspóudziale Fundacji Servire Veritati w Lublinie. Adresatem konferencji
byli dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele i wychowawcy wszystkich typów szkó, pracownicy placówek oĞwiatowych oraz wszyscy, którym bliskie są sprawy wychowania.
Marek Baszczak, lubelski kurator oĞwiaty, otwierając konferencjĊ, zaznaczy, Īe
we wspóczesnej szkole nierozącznie z realizacją zadaĔ dydaktycznych muszą byü
podejmowane zadania wychowawcze. Są one wyzwaniem dla nauczycieli wychoROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1(37):2009
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wawców. Celem wspóczesnej edukacji – w jego ocenie – powinien byü wszechstronny osobowy rozwój ucznia, a zadaniem szkoy jest tworzenie odpowiednich warunków, w których mody czowiek rozwinie siĊ jako osoba, odnajdzie wzorce do
naĞladowania. Takim wzorcem i przyjacielem, mistrzem powinien byü nauczyciel.
Baszczak wyrazi nadziejĊ, Īe treĞci przekazane podczas konferencji staną siĊ Ĩródem refleksji nad pracą wychowawczą, podejmowaną przez nauczycieli w szkoach
i placówkach oĞwiatowych Lublina i Lubelszczyzny.
Uczestnicy konferencji mieli moĪliwoĞü zapoznania siĊ z myĞlą i refleksją naukową na temat wspóczesnego wychowania i pedagogiki klasycznej. SesjĊ rozpoczą
wykad prof. dra hab. Mieczysawa A. Krąpca OP, pt. Wychowanie klasyczne jako
Ğwiadectwo ciągoĞci kultury europejskiej, w którym znalazy siĊ nastĊpujące tezy:
„Bez wychowania nie ma kultury”, „Wychowanie czowieka – celem narodu i kultury
narodowej”, „Wychowanie jako zadanie szkoy”.
Prelegent w pierwszej czĊĞci swojego wystąpienia przypomnia, Īe u Ĩróde kultury europejskiej w antycznej Grecji leĪao wychowanie (paideia), które stanowio
istotny cel ludzkiej spoecznoĞci organizującej siĊ w rodzinie, szkole, gminie i paĔstwie. Z codziennego doĞwiadczenia wiedziano, Īe czowiek zdolny jest nie tylko do
rzeczy wielkich i szlachetnych, lecz takĪe do czynów nikczemnych. Stąd wynikaa
koniecznoĞü otoczenia czowieka od najmodszych lat wychowaniem. Kultura ludzkiej duszy (animi kultura) zostaa przez Rzymian porównana z kulturą – uprawą roli,
ogrodu. Prof. Krąpiec zwróci uwagĊ, Īe cechą charakterystyczną naszych czasów jest
brak troski o wychowanie czowieka, co powoduje upadek ludzkiej kultury. ZewnĊtrznym objawem jest np. wulgaryzacja jĊzyka, uĪywanie sów, które nie powinny
nigdy „wyjĞü spoza zagrody ludzkich zĊbów”, jak mówi Homer.
Krąpiec, nawiązując do polskiej tradycji wychowania, stwierdzi, Īe wychowanie
czowieka wplecione w Īycie religijne daje gwarancjĊ, Īe od „wewnątrz”, a nie na
pokaz bĊdziemy ludĨmi kulturalnymi. Podsumowując pierwszą czĊĞü wykadu, podkreĞli, Īe bez wychowania nie ma kultury, jest swoista anarchia, bo usuwa siĊ sens
zasad rozumu, dobra i piĊkna.
NastĊpnie przedstawi koncepcjĊ mówiącą, iĪ wychowanie czowieka powinno byü
celem narodu i kultury narodowej. W swoich rozwaĪaniach zwróci uwagĊ na ksztacenie i wychowanie czowieka jako procesy permanentne („od koyski po grób”).
W pierwszym okresie Īycia (do osiągniĊcia penej dojrzaoĞci) nieodzowna jest pomoc ze strony rodziców i szkoy, by skutecznie przygotowaü czowieka do dalszego
samoksztacenia i samowychowania. Czowiek nie moĪe rozwijaü siĊ bez zakorzenienia ostatecznego w Bogu, bez gĊbszego poznania siebie i Ğwiata, bez poznania zastanej kultury, która jest naszym dziedzictwem.
W III czĊĞci wykadu Krąpiec przybliĪy zagadnienie wychowania jako zadania
szkoy. Zwróci uwagĊ, Īe bez proporcjonalnego rozumienia zdobytej wiedzy nie
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ksztatuje siĊ czowiek uĪywający rozumu, ale narzĊdzie, rozumne narzĊdzie systemu.
PodkreĞli, iĪ bez rozumienia i uzasadnienia nie ma ksztacenia. W konkluzji stwierdzi, Īe wychowanie i ksztacenie w szkoach musi dzisiaj doprowadziü do tego, by
czowiek wiedzia, kim jest, jakie jest jego pochodzenie, jakie jest jego przeznaczenie,
jakim dziedzictwem kultury europejskiej i polskiej ma Īyü na co dzieĔ, jak ksztatowaü swoje relacje z innymi itd. Szkoy muszą rozumnie wychowywaü osobĊ ludzką,
Īyjącą w spoeczeĔstwie, by moga siĊ staü osobą oczekującą spenienia siĊ ostatecznego w Īyciu wiecznym, którego pragnienie wpisane jest w kaĪdego z nas.
NastĊpnie zabraa gos Helena BaziĔska z KUL, która postawia pytanie Czy jĊzyki klasyczne są jĊzykami martwymi? PodkreĞlia, Īe tylko kilka procent wspóczesnych polskich licealistów uczy siĊ jĊzyka aciĔskiego, a jeszcze mniej greki, podczas
gdy na zachodzie Europy jest to kilkanaĞcie procent uczniów. Prelegentka przypomniaa, Īe paĔstwa Europy Zachodniej zbudoway swoje cywilizacje na fundamentach cywilizacji greckiej i rzymskiej, a w kulturze antycznej odnajdują Ĩróda wasnej
historii, kultury, toĪsamoĞci. Kultura aciĔska towarzyszya od zarania dziejów polskiej paĔstwowoĞci. Wraz z chrzeĞcijaĔstwem pojawia siĊ lingua latina, która umoĪliwia nawiązanie kontaktów dyplomatycznych i kulturowych z ówczesną Europą.
W jĊzyku Cezara i Cycerona zostay spisane najstarsze dokumenty, roczniki, dziea
literackie. ZnajomoĞü aciny w dawnej Polsce Ğwiadczya o wyksztaceniu i wysokiej
pozycji spoecznej. BaziĔska przywoaa znane sowa króla Stefana Batorego „Disce,
puer, Latine, ego te faciam moĞcipanie” oraz wyeksponowaa rangĊ jĊzyka aciĔskiego w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Mówiąc o wspóczesnym jĊzyku polskim,
przywoaa sowa i wyraĪenia o klasycznej proweniencji (komputer, CV, filia, debet
itd.). W konkluzji przypomniaa sowa J. Tuwima z wiersza acina: „JakiĪ to martwy
jĊzyk, jeĞli nie wiĊdnąc, przetrwa tysiąclecia”.
Tematem referatu dra Piotra Mazura z Uniwersytetu Kardynaa Stefana WyszyĔskiego w Warszawie bya Przemoc i agresja w Ğwietle klasycznej koncepcji wychowania. Na wstĊpie przedstawi on rozwaĪania nad zjawiskiem agresji i przemocy. Zaznaczy, Īe wspóczesne czasy naznaczone są wielorakim oddziaywaniem agresji
i przemocy. W ocenie Mazura media propagują wiele niepokojących postaw, np. telewizja oznacza programy specjalnymi symbolami, ale zanim program zostanie wyemitowany, juĪ w samych zwiastunach sceny przemocy pokazywane są wielokrotnie,
takĪe w czasie, kiedy telewizjĊ oglądają dzieci. Prelegent stwierdzi: „w mediach
agresja siĊ nie zdarza, ona jest trwaym ich tworzywem, nie tylko w postaci filmów
epatujących przemocą, ale chociaĪby w formie przekazu informacji, sposobie toczenia dyskusji, odnoszenia do siĊ do zaproszonych goĞci”. NajwiĊksze zaniepokojenie
budzi narastanie agresji i przemocy w szkoach. Naruszone zostają normy moralnospoeczne odnoszące siĊ do akceptowalnych sposobów zachowaĔ. Ponadto zostaje
podwaĪony autorytet pedagoga, co sprawia, Īe niweczy siĊ moĪliwoĞü ksztacenia
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i wychowania charakteru modego czowieka. Prelegent zaznaczy, Īe agresja i przemoc w Ğrodowisku szkolnym są wielokierunkowe (relacje nauczyciel–nauczyciel,
nauczyciel–uczeĔ, uczeĔ–uczeĔ, uczeĔ–nauczyciel) i wielowymiarowe (tworzą ją
agresja i przemoc fizyczna, psychiczna, duchowa). Proces ksztacenia i wychowania
budowany jest na autorytetach, ale za nimi podąĪa zwykle jakaĞ sia.
W dalszej czĊĞci swojego wystąpienia Mazur zają siĊ kwestią agresji jako uczucia. Przypomnia, Īe w ujĊciu personalistycznym czowiek uwaĪany jest za byt duchowo-cielesny, osobĊ obdarzoną nieredukowalną godnoĞcią. Wedug prelegenta zarysowanie klasycznego rozumienia gniewu i jego wychowania miao na celu wskazanie zasadniczego charakteru i kierunku dziaaĔ pedagogicznych, wspierających siĊ
na personalistycznej koncepcji czowieka. Mazur zwróci uwagĊ, Īe kwestia opanowania gniewu nie jest efektem prostego zabiegu tumienia emocji. Gniew trzeba opanowaü przez karnoĞü, ale karnoĞü jest Ğlepa i antypedagogiczna, jeĞli nie towarzyszą
jej agodnoĞü i wyrozumiaoĞü, które zabezpieczą dziaanie przed zwyczajnym pragnieniem zemsty. Badacz swoją uwagĊ skupi takĪe na problemie wychowania uczuü
w kontekĞcie obowiązującego paradygmatu kulturowego.
NastĊpnie zabra gos ks. prof. dr hab. Marian Nowak, dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL. Przedstawi wykad w formie prezentacji multimedialnej pt. Pedagogika
klasyczna a wspóczesne kierunki pedagogiczne. Na wstĊpie zaznaczy, Īe w bogactwie wspóczesnych podejĞü i w typologiach kierunków pedagogicznych szczególnej
wartoĞci nabiera moĪliwoĞü odniesienia siĊ do pedagogiki klasycznej i jej podstawowych elementów. Prelegent zwróci uwagĊ, Īe pierwsze bliĪsze rozeznanie aktualnej
sytuacji w myĞli pedagogicznej, nawet bardzo pobieĪne, pozwala na wyróĪnienie
w wychowaniu i pedagogice stanowisk, które opierają siĊ na akceptacji pewnej tradycji, i tych, które wyrastają na bazie refleksji krytycznej.
Ks. Nowak, mówiąc o koncepcji wystąpienia, zaakcentowa, Īe chce dokonaü prezentacji tego przeciwieĔstwa wyraĪonego w sformuowaniu tytuowym i wskazaü na
niektóre nasuwające siĊ wnioski. Prelegent dokona wyboru gównych teorii pedagogicznych, koncentrując siĊ na ich podejĞciach badawczych oraz na typologii metodologicznej. W pierwszej czĊĞci wykadu przedstawi typologiĊ 7 najczĊĞciej spotykanych postaw wychowawców. Są to: 1. postawa wyczekująca, charakteryzująca siĊ
tym, iĪ wychowawca ma pene zaufanie w wewnĊtrzne zdolnoĞci jednostek do samowychowania i przyjmuje postawĊ powstrzymywania siĊ od wszelkich form interwencjonizmu; 2. postawa symbiozy – dziaalnoĞü wychowawcy odbywa siĊ w symbiozie
z aktywnoĞcią wychowanego, a relacja wychowawcza jest otwarta na promowanie
i umoĪliwianie rozwoju innym; 3. postawa psychologizująca – w której relacja wychowawcza jest zarazem relacją emocjonalną; 4. postawa staej interwencji – wyraĪająca siĊ tym, iĪ wychowawca wspiera wychowanka i czuwa nad jego decyzjami
oraz przyjmowanymi postawami, poniewaĪ zakada, Īe wie o wiele lepiej, co wycho-
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wanek powinien sobie przyswoiü; 5. postawa ksztacąca – kadąca nacisk na rozwój
umysowy i wzrost wiedzy wychowanka; 6. postawa moralizująca – wychowawca
umoĪliwia wychowankowi przyjĊcie i nabycie takich wartoĞci i postaw, do jakich sam
jest przekonany; 7. postawa kontrolująca – zakada, Īe „istnienia” jeszcze niewychowane, są poddane negatywnym impulsom wewnĊtrznym, które poprzez wychowanie
powinny zostaü zamienione na odruchy i cechy pozytywne. Prelegent omówi podobieĔstwa i róĪnice pomiĊdzy poszczególnymi postawami.
Kolejny element wystąpienia ks. Nowaka stanowia refleksja na temat rozwoju
i specyfiki pedagogiki klasycznej i tradycyjnej. Nawiązując do myĞli K. SoĞnickiego,
zwróci uwagĊ, Īe przed J. F. Herbartem „istniay juĪ liczne rozprawy pedagogiczne,
ale moĪna wątpiü, czy miay one charakter naukowy”. W toku rozwaĪaĔ zostaa przywoana m.in. koncepcja D. Bennera, wedug którego pedagogiczne dziaanie i myĞlenie miaoby respektowaü cztery zasady: 1. wychowalnoĞü jako okreĞlonoĞü czowieka
przez wolnoĞü, mowĊ i historycznoĞü, 2. wymóg wasnej aktywnoĞci, 3. przemienianie historycznej determinacji w okreĞlonoĞü pedagogiczną, 4. spójnoĞü ludzkiej praktyki, jednak bez hierarchicznego jej uporządkowania.
Ks. Nowak zwróci uwagĊ, Īe mówiąc „pedagogika klasyczna”, naleĪy mieü na
uwadze wielorakoĞü jej podejĞü i pewien wspólny wszystkim ujĊciom rys, tj. obecnoĞü zasad i norm rzutujących na sposoby postĊpowania i osiągania postawionych
sobie celów. NormatywnoĞü jest zaĞ odrzucana przez wspóczesne koncepcje wychowania. W obszarze refleksji badawczej znalazy siĊ humanistyczne (hermeneutyczne)
koncepcje wychowania. Ks. Nowak zaprezentowa i omówi tzw. koo hermeneutyczne. PodkreĞli, Īe prymat praxis, który jest specyfiką hermeneutycznego podejĞcia
do rzeczywistoĞci, mia swoje sabe strony. Przywoa m.in. zarzut wysuwany pod
adresem pedagogiki kultury, Īe nie potrafia zapobiec zagroĪeniom faszyzmu
w Niemczech. Badacz omówi nastĊpnie empiryczne, krytyczne, strukturalistyczne
i postrukturalistyczne oraz systemowe i konstruktywistyczne koncepcje wychowania.
Uwypukli uniwersalnoĞü i integralnoĞü pedagogiki klasycznej wobec aspektowoĞci
wspóczesnych tendencji i koncepcji wychowania. Za S. Kunowskim zwróci uwagĊ,
Īe sylwetkĊ nauczyciela wychowawcy powinna charakteryzowaü: 1. otwartoĞü na
wszelką prawdĊ w postaci wraĪliwoĞci, zrozumienia i przyjĊcia wiedzy, 2. otwartoĞü
na wartoĞci idealne, 3. otwartoĞü na wszelkie dobro, 4. otwartoĞü na wszelkie piĊkno
przyrody, piĊkno dzie artystycznych, piĊkno moralne i symboliczne, piĊkno nadprzyrodzone, 5. otwartoĞü metafizyczna na gĊbiĊ bytu i religijne elementy ĞwiĊtoĞci.
Przedstawi takĪe pola, moĪliwoĞci i drogi realizacji chrzeĞcijaĔskiego wychowania
uniwersalnego.
Kolejny prelegent, dr Artur Mamcarz-Plisiecki z WyĪszej Szkoy Kultury Medialnej i Spoecznej w Toruniu wygosi referat na temat Klasycznych wzorców wychowania w przeszoĞci i teraĨniejszoĞci. Badacz przywoa sowa Barbary KiereĞ – wedug
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której w pedagogice europejskiej, od staroĪytnej Grecji do wspóczesnoĞci, Ğcierają
siĊ trzy nurty: pedagogika totalitarna (aprioryczna), pedagogika woluntarystyczna
(naturalistyczna) i pedagogika personalistyczna (klasyczna, tradycyjna). W swoich
rozwaĪaniach prelegent skoncentrowa siĊ na pedagogice klasycznej, najpeniej – w
jego ocenie – rozwijającej czowieka. Postanowi odpowiedzieü na pytanie, czym jest
w ogóle kultura klasyczna. Mamcarz-Plisiecki, nawiązując m.in. do publikacji Henryka Kieresia o kulturze klasycznej, zwróci uwagĊ na 3 kryteria rzeczowe, potrzebne
do charakterystyki tradycji kultury klasycznej (tzw. teoria aspektu, koncepcja czowieka i kryteria uczestnictwa w tak zwanej kulturze), a nastĊpnie szczegóowo je
omówi. Mówiąc na temat kryteriów uczestnictwa w kulturze, przywoa model wychowania w staroĪytnej Grecji, którego ideaem by czowiek moralnie piĊkny (kalokagathos), wszechstronnie wyksztacony. Odwoa siĊ do sofistów, którzy przeamali
w Grecji staroszlachecki monopol wychowawczy, polegający na przekonaniu, Īe
arete (cnota) dostĊpna jest wyącznie dla szlachetnie urodzonych. Ich wychowanek
nie by juĪ zdeterminowany przez pochodzenie, a na jego proces wychowania skaday siĊ trzy elementy: nauczanie (didaskalia), uczenie siĊ (mathesis) i üwiczenia
(askesis).
Autor referatu zaakcentowa, Īe grecko-rzymska szkoa, oparta na wolnoĞci
i wzglĊdnej agodnoĞci wobec wychowanka, dziĊki Kasjodorowi przeniesiona w formie
artes liberales w Ğwiat chrzeĞcijaĔski, stanowi trwae dziedzictwo europejskiej pedagogiki. Za Tadeuszem ZieliĔskim przywoa fakty istotne dla pedagogiki. Z antyku
wywodzi siĊ typ szkoy ogólnoksztacącej, ale i humanitarnej, z centralnym przekonaniem o dobroci ludzkiej natury, którą moĪe rozwinąü dobry przykad. Szkoa bya
dopenieniem wychowania domowego, w jej centrum sta idea dąĪenia do wiedzy jako
funkcji organicznej duszy ludzkiej, obok mĊskiego by obecny idea wychowania kobiecego itd.
Mamcarz-Plisiecki przedstawi takĪe rozwaĪania na temat klasycznych wzorców
wychowania w Polsce. Nieodącznym elementem wychowania – o czym pisa wczeĞniej Stanisaw empicki – byy: 1. wychowanie religijne, 2. wychowanie patriotyczne oraz 3. przywiązanie do ksztacenia humanistycznego i do szkoy humanistyczno-klasycznej. Wychowanie patriotyczne organizoway trzy skadniki: dziedziczny element rycersko-Īonierski, rzymski charakter patriotyzmu polsko-szlacheckiego (patrzenie na paĔstwo polskie jako staroĪytną Respublica), bardzo silny element
wolnoĞciowy. Badacz przypomnia koncepcje patriotyzmu w dziejach Polski przedrozbiorowej oraz ĪywotnoĞü romantycznej tradycji walki i pozytywistycznej – patriotyzmu pracy.
Prelegent poruszy takĪe kwestiĊ „pedagogii narodowej”. Zwróci uwagĊ na to, Īe
szukanie „narodowego wychowania” powinno polegaü raczej na tym, by ogólne
wskazania pedagogiczne dostosowaü do polskiej mentalnoĞci. Argumentując, przy-
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woa myĞl o. Jacka Woronieckiego – filozofa i etyka, profesora i rektora KUL, który
uwaĪa, Īe „sekret wychowania narodowego polega na tym, by w ksztaceniu charakteru iĞü po linii temperamentu, a nie wbrew niemu”. Zastanawia siĊ takĪe, co klasyczne wyksztacenie wnosio do polskiego temperamentu. Wedug niego: zmuszao
modego czowieka, szczególnie nauka aciny – do systematycznego i pilnego wysiku; pozwalao takĪe harmonijnie ączyü emocjonalnoĞü z rozwojem intelektualnym,
wpywao na zwalczanie narodowej próĪnoĞci.
Konferencja zakoĔczya siĊ ponownym wystąpieniem mgr Haliny BaziĔskiej,
która przedstawia prezentacjĊ multimedialną WĊdrówka po Lublinie. W poszukiwaniu
aciĔskich napisów. Autorka, podobnie jak na IV Lubelskim Festiwalu Nauki, w ciekawy sposób zaprezentowaa zebranym obiekty sakralne oraz Ğwieckie, w których
znajdują siĊ aciĔskie inskrypcje. DziĊki prezentacji multimedialnej uczestnicy konferencji odbyli wĊdrówkĊ po tych miejscach, w których lingua latina od wieków jest
obecna. W Lublinie jest ich wiele, są w kaĪdym z historycznych koĞcioów, widnieją
na kamienicach Starego Miasta, budynkach uczelni oraz jako epitafia na nagrobkach.
W powstaym w XVIII w. koĞciele Kapucynów na Krakowskim PrzedmieĞciu nad
otarzem znajduje siĊ aciĔski napis, mówiący, iĪ Ğwiątynia ma przywilej odpustowy;
w koĞciele ĝwiĊtego Ducha: Hic recipt peccatores – Tu przyjmujĊ grzeszników;
w koĞciele Karmelitów widnieje aciĔska inskrypcja mówiąca, iĪ „Maryja jest początkiem lepszego Ğwiata”; na tympanonie katedry umieszczono dedykacjĊ: Soli Deo itd.
Prezentacja miaa na celu zwróciü uwagĊ pedagogów na rolĊ jĊzyka aciĔskiego
w dziedzictwie kulturowym Lublina oraz nakoniü dyrektorów szkó do otwierania
klas, w których uczniowie mogliby uczyü siĊ takĪe jĊzyka aciĔskiego.
W kontekĞcie przywoanych wypowiedzi moĪna stwierdziü, Īe konferencja Wspóczesne wychowanie a pedagogika klasyczna bya wartoĞciowym spotkaniem pedagogów – teoretyków i praktyków. Prelegenci, nawiązując tematycznie do wartoĞci, na
których zbudowano kulturĊ europejską, pokazali, Īe nie straciy one na aktualnoĞci
i powinny stanowiü wzór do tworzenia modelu wspóczesnej edukacji.
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Alina R y n i o, Wychowanie chrzeĞcijaĔskie – miĊdzy tradycją a wspóczesnoĞcią, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, ss. 1152.

Recenzowana ksiąĪka jest efektem oraz uwieĔczeniem podjĊtych wysików naukowych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem miĊdzynarodowej konferencji naukowej nt. Wychowanie chrzeĞcijaĔskie wobec wyzwaĔ wspóczesnoĞci, która
odbya siĊ 15 X 2006 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawa II. Podejmowana problematyka na amach ksiąĪki dotyczy niezmiernie aktualnych i waĪnych zagadnieĔ dla procesu wychowania. Akcentuje szczególną rolĊ i jednoczeĞnie
wskazuje obszary zadaĔ dla wychowania chrzeĞcijaĔskiego w kontekĞcie róĪnorodnych wyzwaĔ wspóczesnoĞci zarówno przynoszących szanse edukacyjna, jak i wynikających z zagroĪeĔ cywilizacyjnych.
Zawarta w ksiąĪce problematyka czerpie z dorobku oraz inspiracji myĞli filozoficznej i Ğwiatopoglądowej, które stoją u podstaw związku, jaki istnieje pomiĊdzy
pedagogiką a filozofią i teologią oraz naukami przyrodniczymi i humanistycznymi.
MoĪna wiĊc mówiü o wychowaniu, które umoĪliwia uwzglĊdnienie róĪnorodnych
obszarów Īycia czowieka, a tym samym o integralnym ujĊciu procesu wychowania,
które zachowuje i podkreĞla potrzebĊ związku pomiĊdzy filozofią i teologią a pedagogiką.
KsiąĪka skada siĊ z siedmiu czĊĞci poprzedzonych wprowadzeniem, w którym
znajduje siĊ przedmowa Autorki oraz zamieszczone wypowiedzi i listy (JM ks. prof.
dr hab. Stanisawa Wilka – Rektora KUL; kard. Zenona Grocholewskiego – prefekta
Kongregacji Edukacji Katolickiej w Watykanie; kard. Stanisawa Dziwisza – Metropolity Krakowskiego; prof. Michaa SeweryĔskiego – Ministra Nauki i Szkolnictwa
WyĪszego; bpa Kazimierza Nycza – Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski; ks. dr hab. Mariana Nowaka, prof. KUL
– Przewodniczącego Zespou Pedagogiki ChrzeĞcijaĔskiej KNP PAN) oraz sprawozdaĔ z grup dyskusyjnych, podsumowania i aneksu (tekst wygoszonej homilii bpa
Kazimierza Nycza, program konferencji i dokumentacja fotograficzna).
W pierwszej czĊĞci tomu (W poszukiwaniu teoretycznych podstaw wychowania
chrzeĞcijaĔskiego) ukazano problematykĊ, która koncentruje siĊ wokó teoretycznych
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zagadnieĔ i kontekstów dotyczących Ĩróde i istoty pedagogiki chrzeĞcijaĔskiej. Zamieszczone teksty wskazują na wieloaspektowoĞü i zoĪonoĞü zagadnieĔ, które wspótworzą i dopeniają dynamikĊ procesu wychowania chrzeĞcijaĔskiego, przy uwzglĊdnieniu filozoficzno-teologicznych fundamentów wychowania (ks. J. Bagrowicz; ks.
M. Rusiecki; S. Michaowski) oraz przemian kulturowych i cywilizacyjnych niosących ze sobą szanse i zagroĪenia dla procesu wychowania chrzeĞcijaĔskiego (Michele
De Beni; Constantino Esposito; H. Gajdamowicz; B. KiereĞ). Interesujący jest tekst
ks. J. Tarnowskiego, w którym Autor wyjaĞnia i zarazem przypomina koncepcjĊ pedagogiki personalno-egzystencjalnej, w którą wpisują siĊ kategorie procesu wychowania, takie jak: spotkanie, dialog, autentycznoĞü i zaangaĪowanie. Ciekawe poznawczo
jest ukazanie najpierw paradoksu pedagogiki chrzeĞcijaĔskiej, a nastĊpnie odniesienie
jej do Īycia wspóczesnego czowieka. Tom zamykają artykuy dotyczące wychowania chrzeĞcijaĔskiego w ujĊciu Stefana Kunowskiego i Wolfganga Brezinki (J. Karczewska, I. Szewczak).
CzĊĞü druga (Pedagogika chrzeĞcijaĔska w relacji do innych nauk i dyscyplin)
ukazuje Ĩróda i przedmiot pedagogiki chrzeĞcijaĔskiej. Podejmuje refleksjĊ nad jej
specyfiką i związkami z innymi dyscyplinami naukowymi. Na uwagĊ zasuguje ukazanie aktualnoĞci i obszarów badawczych pedagogiki chrzeĞcijaĔskiej, a tym samym
wskazanie na jej wartoĞü dla procesu wychowania wspóczesnego czowieka. Kolejne
artykuy przedstawiają związki pedagogiki chrzeĞcijaĔskiej z biografistyką (G. Karolewicz), teologią (M. Marczewski; A. Potocki), szczególnie zaĞ z filozofią, personalizmem chrzeĞcijaĔskim i zagadnieniami etyki (m.in. W. Chudy; T. Guz; K. Kalka;
J. Horowski, A. OkoĔska-Walkowicz, M. Grzegorzewska, P. Magier).
Trzecia czĊĞü ksiąĪki (Istotne dziedziny i obszary wychowania chrzeĞcijaĔskiego)
w omawianych treĞciach skupia siĊ na ukazaniu wspóczesnych kontekstów i obszarów wychowania. Autorzy artykuów wskazują na waĪnoĞü problematyki dotyczącej
wychowawczych aspektów ksztatowania wasnej toĪsamoĞci (A. Lendzion), wychowania moralnego (M. Wolicki), wychowania do wolnoĞci, odpowiedzialnoĞci, przebaczenia oraz wychowania do dialogu (J. Kostkiewicz, A. Molesztak, A. Król, E. Sakowicz). OdrĊbny obszar problemowy dotyczy wychowania w rodzinie, szczególnie
odkrywania na nowo wartoĞci chrzeĞcijaĔskiego wychowania prenatalnego (D. Kornas-Biela), doĞwiadczenia mioĞci w relacji wychowawczej (D. Opozda) oraz miejsca
kultury i tradycji w wychowaniu chrzeĞcijaĔskim (T. Kukoowicz).
Problematyka czĊĞci czwartej (Wspóczesne konteksty wychowania chrzeĞcijaĔskiego) ukazuje niezmiernie aktualne i waĪne tematy dotyczące szans edukacyjnych
i zagroĪeĔ cywilizacyjnych dla wychowania chrzeĞcijaĔskiego. Poszczególni Autorzy
tomu akcentują znaczenie róĪnych sfer Īycia czowieka, które pozostają obszarami
wyzwaĔ dla chrzeĞcijanina (ks. J. MariaĔski, ks. S. Szczyrba, T. Sakowicz). TreĞci artykuów poruszają równieĪ zagadnienia wychowania chrzeĞcijaĔskiego zarówno
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w kontekĞcie róĪnorodnych uzaleĪnieĔ, jak i procesu resocjalizacji (ks. J. ĝledzianowski, ks. Z. IwaĔski). OdrĊbny i bardzo waĪny blok zagadnieĔ dotyczy aktualnoĞci
katolickich systemów wychowania oraz roli wzorców i wzorów osobowych w wychowaniu chrzeĞcijaĔskim, m.in. M. Darowskiej (A. Hudycz); O. Jacka Woronieckiego
(M. Tomczyk) i Anny Jenke (s. B. Lipian). Autorzy podejmują zarówno zagadnienia
dotyczące atrakcyjnoĞci wychowania chrzeĞcijaĔskiego (A. Rynio), jak teĪ uprzedzeĔ
religijnych i zagroĪeĔ wynikających z dziaalnoĞci ruchów pseudoreligijnych (M. WiĊczkowska, A. RóĪaĔska).
TreĞci czĊĞci piątej (Wychowanie chrzeĞcijaĔskie w domu, szkole i w KoĞciele)
koncentrują siĊ na ukazaniu zadaĔ oraz wskazaniu i odkryciu na nowo roli Ğrodowisk
wychowawczych w procesie wychowania chrzeĞcijaĔskiego zarówno rodzinnego
(ks. S. DziekoĔski, ks. A. OffmaĔski), jak teĪ parafialnego, szkolnego i medialnego
(ks. R. Chaupniak). Autorzy artykuów podejmują kwestie wychowania chrzeĞcijaĔskiego jako wyzwania dla szkoy i katechezy (ks. M. Studenski, ks. J. Stala, B. Wolny) oraz szkoy katolickiej (ks. A. Maj) oraz uniwersytetu katolickiego (ks. A. Akimjak, ks. V. Littva, A. Jaworska). Ponadto analizowane są aspekty historyczne, dotyczące duszpasterstwa modzieĪy na LubelszczyĨnie w latach 1918-1939 (ks. E. Walewander).
CzĊĞü szósta publikacji (Wychowanie chrzeĞcijaĔskie poprzez pracĊ, teatr i media)
skupia siĊ na ukazaniu wartoĞci i sensu wychowania poprzez pracĊ, szczególnie zaĞ
wartoĞü pracy w ujĊciu teologicznym i filozoficznym (ks. Cz. Kustra, G. Grzybek).
OdrĊbny blok tematów poĞwiĊcony jest ukazaniu roli mediów, ujmowanych jako Ğrodowisko wychowawcze, szczególnie zaĞ roli teatru i radia w wychowaniu chrzeĞcijaĔskim (B. Styk, ks. K. uszczek, D. Bis, ks. J. Miąso). Prezentowane są równieĪ tematy związane z zagadnieniami dotyczącymi osób niepenosprawnych (E. DomagaaZyĞk) oraz analizy badawcze, ukazujące hierarchiĊ wartoĞci i realizmu Īyciowego
studentów pedagogiki (A. Olszak). Kolejny, interesujący poznawczo artyku odnosi
siĊ do kwestii mistrzostwa pedagogicznego jako wyzwania dla pedagogiki chrzeĞcijaĔskiej (T. Olearczyk).
Problematyka czĊĞci siódmej ogniskuje siĊ wokó „Wychowania poprzez uczestnictwo w koĞcielnych ruchach religijnych i stowarzyszeniach. Cykl artykuów dotyczących sensu wychowania w koĞcielnych ruchach religijnych otwiera referat T. OĪoga. Kolejni Autorzy artykuów ukazują i charakteryzują specyfikĊ ruchów i stowarzyszeĔ katolickich, m.in. Ruchu Comunione e Liberazione (ks. A. Skreczko, U. PiĊtka,
ks. L. Waga); Ruchu Focolari (A. Abignente, D. Kornas-Biela, M. Kozubek), Ruchu
ĝwiato-ĩycie (D. Franków), Drogi Neokatechumenatu (ks. Z. CzerwiĔski). Pozostae
artykuy przedstawiają problematykĊ dotyczącą przekazu tradycji religijnej, ujmowanej jako jeden z etapów wychowania religijnego (M. Strzelec), zaangaĪowania woluntarystycznego modzieĪy (K. Braun), istoty wychowania harcerskiego (A. Petko-
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wicz) oraz funkcjonowania Akademii ModzieĪowej jako przykadu systemu integralnego wychowania (W. Czakon).
Recenzowany tom koĔczą artykuy poĞwiĊcone analizie dziaalnoĞci sekt (P. T. Nowakowski) i recepcji nowych treĞci religijnych w ĞwiadomoĞci polskiego spoeczeĔstwa (A. Biaowąs). Caa publikacja wpisuje siĊ w nurt badaĔ nad wychowaniem
chrzeĞcijaĔskim, ze szczególnym ukierunkowaniem na koniecznoĞü interdyscyplinarnego ujmowania problematyki. Pomimo wieloĞci Autorów styl publikacji jest jasny,
a przekazywane treĞci są zrozumiae dla czytelnika. Na uwagĊ zasuguje umieszczona
w poszczególnych artykuach bogata bibliografia z zakresu pedagogiki katolickiej, analizowanej w odniesieniu do róĪnych dyscyplin naukowych. Bez wątpienia publikacja
zainteresuje zarówno teoretyków i praktyków wychowania (nie tylko chrzeĞcijaĔskiego), jak i studentów kierunków pedagogicznych, filozoficznych i teologicznych.
Niewątpliwie aktualnoĞü, róĪnorodnoĞü i bogactwo podjĊtych zagadnieĔ w recenzowanej publikacji, jak teĪ wskazanie potrzeby kontynuowania i rozwijania kolejnych
obszarów badaĔ i opracowaĔ naukowych, Ğwiadczą o merytorycznej i naukowej wartoĞci ksiąĪki, w której moĪna odnaleĨü zoĪonoĞü problemów procesu wychowania
wyjaĞnianych w duchu tradycji chrzeĞcijaĔskiej. O wartoĞci naukowej i randze recenzowanej pracy Ğwiadczy to, Īe jest ona syntezą i analizą tego, co przesze, w znaczeniu fundamentalnym. Na tej podstawie analizuje siĊ równieĪ to, co jest obecnie, oraz
uwzglĊdnia siĊ to, w jakim kierunku powinno zmierzaü wychowanie chrzeĞcijaĔskie,
z zaoĪeniem dynamiki przemian spoeczno-kulturowych, ekonomiczno-politycznych
i cywilizacyjnych. Specyfiką i zarazem wartoĞcią recenzowanej publikacji, jest fakt,
Īe wĞród jej Autorów są pracownicy naukowi z róĪnych oĞrodków naukowych w Polsce
i za granicą, jak teĪ osoby, którym bliskie jest wychowanie chrzeĞcijaĔskie.
Dorota Bis
Katedra Pedagogiki ChrzeĞcijaĔskiej KUL

Cynthia J. K e l l e t B i d o l i, Elana O c h s e (red.), English in International
Deaf Communication, Bern: Peter Lang 2008, ss. 444.

Zmiany polityczne i spoeczne ostatnich lat, a zwaszcza umiĊdzynarodowienie
edukacji i powszechne migracje sprawiy, Īe jĊzyk angielski w coraz wiĊkszym stopniu staje siĊ wspóczeĞnie podstawowym narzĊdziem porozumiewania siĊ zarówno na
poziomie naukowych dyskursów, jak i codziennej ludzkiej komunikacji. Prawido-
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woĞü ta dotyczy takĪe grupy osób z uszkodzonym suchem. W Polsce i w innych krajach uczą siĊ oni jĊzyka angielskiego jako obcego, aby móc nastĊpnie wykorzystywaü
go w nauce, pracy zawodowej czy teĪ codziennej komunikacji. Praktyce towarzyszy
na tym polu takĪe aktywnoĞü teoretyków: w ostatnich latach zwiĊkszya siĊ ona
zwaszcza wĞród naukowców badających uwarunkowania i metody recepcji jĊzyków
obcych przez osoby z róĪnego rodzaju niepenosprawnoĞciami.
Omawiana publikacja to efekt wspópracy surdopedagogów i jĊzykoznawców
z kilku krajów europejskich. Jej celem jest przedstawienie wyników badaĔ nad uwarunkowaniami uĪywania jĊzyka angielskiego przez osoby niesyszące w szeroko rozumianym kontekĞcie miĊdzykulturowym i wielojĊzykowym.
KsiąĪka skada siĊ z trzech czĊĞci: wstĊpnej, w której omówione są podstawowe
uwarunkowania komunikacji osób guchych, oraz dwóch czĊĞci metodologicznych:
pierwsza z nich omawia zagadnienie nauczania niesyszących jĊzyka angielskiego przy
uĪyciu jĊzyków migowych, druga natomiast porusza problem tumaczeĔ dla osób niesyszących i zastosowania w nauczaniu jĊzyków narodowych.
W czĊĞci wstĊpnej zamieszczono trzy rozdziay. RozwaĪania w nich zamieszczone
dotyczą kluczowych dla osób niesyszących, a tym samym i dla surdopedagogów
zagadnieĔ związanych z wspóczeĞnie opracowanymi neurofizjologicznymi podstawami rozwoju jĊzyka u osób niesyszących (B. Woll, S. Sharma) oraz problemów
terminologicznych uĪywania pojĊü takich, jak: jĊzyk ojczysty, drugi jĊzyk, wychowanie dwujĊzykowe czy spoecznoĞü osób niesyszących (Deaf Community), które ukazane są w kontekĞcie zarówno europejskim (T. Skutnabb), jak i Ğwiatowym (D. Cokely). Rozdziay pierwszej czĊĞci metodologicznej są streszczeniem badaĔ nad motywacją osób niesyszących do uczenia siĊ jĊzyka obcego, która w wiĊkszoĞci nie jest
motywacją utylitarną (lepsza praca, wyĪsze zarobki), ale ma charakter motywacji
wewnĊtrznej, wynikającej z chĊci poznania narzĊdzi umoĪliwiających peniejszy kontakt z innymi i poznanie Ğwiatowego dorobku naukowego i kulturowego. Autorzy
zwracają takĪe uwagĊ na dodatkowe korzyĞci pynące z uczenia siĊ jĊzyka obcego
przez osoby niesyszące, np. üwiczenie skutecznych strategii uczenia siĊ kontekstualnego (F. Dotter) czy budowanie peniejszego obrazu samego siebie w wielokulturowej
spoecznoĞci (E. Ochse), a takĪe wskazują konkretne skuteczne rozwiązania dydaktyczne: stosowanie podejĞcia gramatycznego, a nie komunikacyjnego (J. Fleming), wykorzystanie technologii komputerowych i informacyjnych (M. Hilzensauer, A. Skant,
B. Van Den Bogaerde), nauczanie z wykorzystaniem MiĊdzynarodowego JĊzyka Migowego (ISL) oraz wykorzystanie pisma w nauczaniu (K. Svartholm).
W drugiej czĊĞci metodologicznej zarysowano krótko historiĊ edukacji niesyszących, stan wspóczesnych badaĔ, a takĪe przysze wyzwania związane z koniecznoĞcią uĪywania jĊzyka angielskiego przez osoby niesyszące w ich spoecznoĞci, ale
takĪe w trakcie edukacji, podróĪy czy wspólnej pracy z osobami syszącym (M. Nar-
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di). Podstawową trudnoĞcią postrzeganą przez autorów jest edukacja nie tylko osób
niesyszących w zakresie znajomoĞci jĊzyka angielskiego, ale takĪe syszących i niesyszących tumaczy, którzy mogliby uĪywaü jĊzyków migowych oraz jĊzyka angielskiego (T. Haesenne, D. Huvelle, P. Kerres, L. Lerose). Autorzy mają ĞwiadomoĞü, Īe wiele kwestii pozostaje w tym zakresie nie rozwiązanych, ale proponują
takĪe sprawdzone przez siebie metody: model tumaczenia miĊdzy dwoma jĊzykami,
z których Īaden nie jest jĊzykiem ojczystym tumacza (S. Scholl), uwzglĊdnianie
perspektywy miĊdzykulturowoĞci w tumaczeniach (C. Kellett Eugeni, L. Lerose)
oraz tumaczenie dla i wykorzystanie w tumaczeniach mediów elektronicznych
(L. Allsop, J. Kyle, C.K. Bidoli, C. Kellet Eugeni).
Recenzowana publikacja jest pierwszą tak kompleksowo omawiającą zagadnienie
roli jĊzyka angielskiego w edukacji osób niesyszących, a takĪe ich funkcjonowaniu
w dorosym Īyciu. Zawiera cenne uwagi metodyczne, osadzone w róĪnorodnych koncepcjach surdopedagogicznych, pozwala spojrzeü na to specyficzne pole badawcze
surdopedagogiki takĪe z punktu widzenia lingwistyki oraz pedagogiki miĊdzykulturowej. Uczy otwartoĞci na róĪnorodnoĞü poglądów i motywuje do wspópracy miĊdzydyscyplinarnej i miĊdzynarodowej, przekonując, Īe wspóczeĞnie jedynie przyjĊcie takiej otwartej perspektywy badawczej daje szansĊ na wymianĊ doĞwiadczeĔ
i koncepcji, a w efekcie znalezienie skutecznych sposobów pracy pedagogicznej, która bĊdzie moga odbywaü siĊ w róĪnych krajach i suĪyü róĪnym grupom osób niesyszących.
Ewa Domagaa-ZyĞk
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL

Czesaw Stanisaw B a r t n i k, PamiĊtnik duchowy z lat 1950-1958, Lublin:
Wyd. Standruk 2006, ss. 288, Aneks, Indeks osób.

PamiĊtnik przeczytaem w ciągu kilku dni, niemal jednym tchem. Jest to ksiąĪka,
którą z wielu powodów czyta siĊ od razu od początku do koĔca. Przede wszystkim
przemawia szczeroĞcią wyznaĔ, prawdą przedstawianej rzeczywistoĞci. Autor Īycie
tamtych lat ukazuje takie, jakie ono wtedy byo. Robi to bez zbĊdnych sów. Jego
jĊzyk jest rzeczowy, oszczĊdny, ale Īywy, a nawet barwny. PamiĊtnik sta mi siĊ
bliski równieĪ dlatego, Īe znalazem w nim, jakby w lustrze, odbicie dziejów wasnego Īycia duchowego.
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Nieustanne borykanie siĊ Autora z wasnym Īyciem wewnĊtrznym prowadzi czytelnika do wniosku: dopóki czowiek siĊ odnawia, dopóty Īyje. Trzeba stale siĊ odradzaü przez duchową przemianĊ i mioĞü. W tym sensie PamiĊtnik duchowy zachĊca do
nieustannej pracy nad sobą. Dobrze zatem, Īe ks. praat Cz. Bartnik udostĊpni tak
ciekawe i wartoĞciowe pod kaĪdym wzglĊdem dzieo introspekcji. Subtelna, drobiazgowa analiza zmagaĔ i przeĪyü duchowych, jakie kryją siĊ nieraz za bardzo lapidarnie sformuowanymi postanowieniami, robionymi na Īywo, na przykad po spowiedzi,
odsania czowieka o wielkiej wraĪliwoĞci moralnej, samotnika, szukającego dla siebie miejsca, czasami bezskutecznie, w mao przyjaznej mu rzeczywistoĞci lat powojennych. Telewizja Polska emitowaa przed paru laty cykliczny program pt. Zwyczajni
niezwyczajni. Wydaje siĊ, Īe ten tytu trafnie oddaje istotĊ tego, kim jest kapan: zwyczajny w swoich ludzkich saboĞciach, ale przez przyjĊcie ĞwiĊceĔ niezwyczajny, bo
cay zanurzony w Chrystusie.
PamiĊtnik duchowy zawiera zapiski kronikarza prawie z dziesiĊciu lat (19501958). By on wtedy przekonany o wasnej niedoskonaoĞci, widzia koniecznoĞü
nieustannej pracy nad dalszym ksztatowaniem swego intelektu i sumienia. Notatki
duchowe przedstawiają go jako czowieka nie znającego odpoczynku, wiecznego
wĊdrowca, który kierowany gosem wewnĊtrznym przychodzi, obserwuje, zostaje
chwilĊ i podąĪa dalej. Nie zatrzymuje siĊ tylko na sobie. Rejestruje wszystko, co
dziao siĊ wówczas na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w diecezji lubelskiej,
w caej Polsce. KaĪdy podany szczegó ma swoją wymowĊ i skada siĊ na peny obraz
trudnych lat powojennej rzeczywistoĞci polskiej.
MoĪna Ğmiao powiedzieü, Īe ksiąĪka jest niepowtarzalnym dzieem „literatury
faktu”, w tym wypadku „faktu duchowego”. Odnotowuje przeĪycia, myĞli, uczucia
i stany duchowo-religijne w ostatnich latach kleryckich i pierwszych latach kapaĔstwa. Autor zapewnia, Īe jest to absolutnie wierne odtworzenie prowadzonych na
bieĪąco przeszo pó wieku temu notatek, bez dodawania i upiĊkszania czegokolwiek
z dzisiejszego punktu widzenia (s. IV okadki). Taka „fotografia” z odlegej juĪ przeszoĞci z caą pewnoĞcią moĪe skoniü wielu ludzi do choüby krótkiej refleksji nad ich
wasnym Īyciem religijnym i duchowym. KsiąĪka zasuguje na szerokie upowszechnienie nie tylko wĞród duchowieĔstwa. Przed kaĪdym czytelnikiem stawia waĪne
pytanie: „Co zrobieĞ z powoania twojego?”.
Historyk wychowania znajdzie w niej wiele korzyĞci dla siebie. ChociaĪby np.
aneks to wykaz pierwszych lektur Autora z lat 1936-1946. Obejmuje on 393 tytuy
ksiąĪek przeczytanych od I klasy szkoy podstawowej do IV klasy gimnazjum
w Szczebrzeszynie. Początkowo wypoĪycza je z biblioteki szkolnej, która mieĞcia
siĊ w jego domu rodzinnym, póĨniej od starszego rodzeĔstwa. Ks. Bartnik zdradza
swoje upodobania czytelnicze: „Uwielbiam [...] literaturĊ faktu i historyczną. Jedno-
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czeĞnie jednak bardzo lubiĊ piĊkno jĊzyka, jego siĊ, wyrazistoĞü, dosadnoĞü, poetycznoĞü, metaforykĊ [...]” (s. 269). To zarazem jego preferencje jako autora.
Przez recenzowane tu studium ks. Bartnik pozostaje bliski wielu autorom wypowiadających siĊ w dziedzinie introspekcji. Henri Frédéric Amiel (1821-1881) (Dziennik intymny, wybór i przekad J. Guze, przedmowa M. Janion, Warszawa 1977,
s. 115), szwajcarski pisarz, profesor filozofii na Uniwersytecie w Genewie, w swym
synnym dziele Dziennik intymny, uznanym za arcydzieo introspekcji, proroczo napisa w 1866 r.: „W gruncie rzeczy czowiek nowoczesny ma ogromną potrzebĊ, Īeby
siĊ oguszyü, i utajony wstrĊt do wszystkiego, co go pomniejsza; dlatego wieczne,
nieskoĔczone, doskonae budzi w nim przeraĪenie. Chce siebie uznaü, podziwiaü, byü
z siebie zadowolonym i w konsekwencji odwraca oczy od kaĪdej przepaĞci, która
przypomina mu jego nicoĞü. Oto gdzie kryje siĊ prawdziwa maoĞü tylu naszych
wspaniaych umysów [...]; a jeszcze rosnąca frywolnoĞü naszych tumów, co prawda
wciąĪ bardziej wyksztaconych, ale i wciąĪ bardziej powierzchownych w swoim pojmowaniu szczĊĞcia”. Do takich samych wniosków prowadzi lektura PamiĊtnika duchowego ks. Cz. Bartnika.
Stao siĊ to z poĪytkiem dla potencjalnych czytelników, Īe ks. Bartnik zdecydowa
siĊ opublikowaü swoje tak bardzo osobiste zapiski i przemyĞlenia z czasów modoĞci.
Dla licznych kolegów, znajomych, uczniów, wychowanków, dla wielkiej rzeszy mioĞników jego twórczoĞci naukowej, publicystycznej i literackiej pozycja ta jest ogromnie cenna. OdsoniĊcie swego intymnego Ğwiata zmniejsza dystans miĊdzy autorem
a odbiorcą. ZbliĪa ich do siebie. Wypada czekaü na dalsze, zapowiedziane w zakoĔczeniu PamiĊtnika duchowego z lat 1950-1958, autobiograficzne publikacje. Bardzo
nam takich wyznaĔ potrzeba.
Ks. Edward Walewander
Katedra Pedagogiki Porównawczej KUL

Robert Orin C o r n e t t, Mary Elsie D a i s e y, The Cued Speech Resource Book
For Parents Of Deaf Children, Cleveland (Ohio): National Cued Speech Association 2001, ss. 820.

The Cued Speech Resource Book For Parents Of Deaf Children jest ksiąĪką napisaną dla rodziców dzieci z uszkodzeniami suchu oraz dla rehabilitantów, którzy zdecydowali siĊ na korzystanie w rehabilitacji dziecka z metody fonogestów bądĨ rozwaĪają taką moĪliwoĞü. Napisana zostaa przez samych twórców metody Cued Speech:
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profesora Uniwersytetu Gallaudeta Roberta Orina Cornetta, który opracowa naukowe
podstawy tej metody, i Mary Elsie Daisey, matkĊ niesyszącej dziewczynki, która
jako pierwsza zdecydowaa siĊ na korzystanie z fonogestów w komunikacji ze swoim
dzieckiem. Do wspóautorów ksiąĪki naleĪy zaliczyü takĪe 14 rodzin wychowujących
dzieci niesyszące, których czonkowie zgodzili siĊ byü recenzentami pierwszej wersji
ksiąĪki oraz ubogacili ją wasnymi wspomnieniami, komentarzami i radami. To waĞnie te relacje, a takĪe Ğwiadectwa samych modych osób korzystających z fonogestów w Stanach Zjednoczonych, Belgii, Kanadzie, Francji i Hiszpanii sprawiają, Īe
ksiąĪka jest nie tylko standardowym podrĊcznikiem fonogestów, ale barwnym i wzruszającym dokumentem o odwaĪnych, poszukujących rodzicach oraz otwartych i pomocnych im profesjonalistach.
Wedug zamieszczonych we wstĊpie sów Autorów, ksiąĪka ma za zadanie pomóc
rodzicom w wypracowaniu adekwatnej oceny problemów związanych z guchotą ich
dziecka, wesprzeü ich w trudnych chwilach, które przeĪywają po otrzymaniu diagnozy, a takĪe umoĪliwiü im nabycie umiejĊtnoĞci pomagających w zrozumieniu
potrzeb dziecka i sprostaniu im, poprzez zastosowanie fonogestów. Nie mniej istotnymi celami tej publikacji jest dostarczenie rodzicom wiedzy i umiejĊtnoĞci pozwalających na podjĊcie trafnych decyzji dotyczących metod edukacji i rehabilitacji ich
dziecka, tak, by autentycznie suĪyy ich dobru i nie przeszkadzay w wypenianiu ról
rodzicielskich.
TrzydzieĞci rozdziaów, z których skada siĊ ksiąĪka, moĪna umownie podzieliü
na trzy czĊĞci, omawiające kolejno: przeĪycia rodziców po otrzymaniu diagnozy
o uszkodzeniu suchu i argumenty przemawiające za susznoĞcią wyboru metody fonogestów, kolejne etapy nabywania róĪnych umiejĊtnoĞci jĊzykowych z zastosowaniem fonogestów oraz postĊpowanie rodziców w pewnych specyficznych sytuacjach
pojawiających siĊ w trakcie korzystania z tej metody. KsiąĪka uzupeniona jest bogatymi materiaami suĪącymi do poznawania i nabywania biegoĞci w uĪywaniu
angielskiej wersji fonogestów oraz wyborem przepisów prawnych przydatnych rodzicom dzieci niesyszących.
CzĊĞü pierwszą, skadającą siĊ z czterech rozdziaów ksiąĪki, warto poleciü jako
lekturĊ obowiązkową dla wszystkich rodziców, którzy waĞnie dowiedzieli siĊ, Īe ich
dziecko ma kopoty z poprawnym syszeniem. Autorzy przyznają, Īe gównym dylematem przed którym stanĊli na tym etapie tworzenia ksiąĪki, byo to, jak wiele informacji o trudnoĞciach i ograniczeniach związanych z guchotą zawrzeü, aby jednoczeĞnie rodzice wiedzieli maksymalnie duĪo, ale i nie poczuli siĊ przygniecieni ogromem
i zoĪonoĞcią problemów, przed którymi stoi i dziecko, i oni sami. W rozwiązaniu
tego dylematu pomogli sami rodzice dzieci niesyszących. Bob Goodall, ojciec niesyszącego chopca, przyzna, Īe na samym początku ktoĞ powinien powiedzieü mu
przede wszystkim o tym, Īe jego „syn nie bĊdzie go rozumia”, a on nie bĊdzie rozu-
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mia, co chce mu powiedzieü jego dziecko, Īe przy zastosowaniu tradycyjnych metod
rehabilitacji dziecko bĊdzie musiao byü „nauczone” kaĪdego sowa swego jĊzyka
narodowego, a pomimo wielu godzin pracy nad jĊzykiem „nie bĊdzie umiao czytaü
ze zrozumieniem”, nie bĊdzie lubio czytaü, a jego jĊzyk narodowy bĊdzie dla niego
jakby „jĊzykiem obcym” (s. 1-2). Przyjmując tĊ opiniĊ jako punkt wyjĞcia, Autorzy
nie unikają przekazywania czytelnikowi penej, obiektywnej, popartej badaniami
informacji o niskich wynikach dzieci niesyszących w testach czytania ze zrozumieniem, w uĪywaniu jĊzyka narodowego w piĞmie oraz ich trudnoĞci w komunikowaniu
siĊ z rodziną i rówieĞnikami. Nie pozostawiają jednak czytelnika na tym etapie, przekazują bowiem informacje o moĪliwoĞciach pokonania omówionych wczeĞniej problemów przy zastosowaniu metody fonogestów. Poruszający jest zwaszcza rozdzia
trzeci, w którym swoje doĞwiadczenia z fonogestami przekazuje Mary Elsie Daisey,
opisująca historiĊ uĪywania fonogestów od czasu, gdy jej niesyszące córka Leah
miaa dwa lata, aĪ do chwili narodzin Michaela Jonathana, pierwszego dziecka Leah.
Najobszerniejsza, druga czĊĞü ksiąĪki uczy praktycznego zastosowania fonogestów w rozwijaniu i doskonaleniu umiejĊtnoĞci jĊzykowych niesyszącego dziecka.
Zawiera 10 rozdziaów, omawiających kolejne etapy nawiązywania kontaktu jĊzykowego z niesyszącym dzieckiem z zastosowaniem fonogestów, nabywania coraz bardziej zoĪonych sprawnoĞci jĊzykowych, wykorzystywania fonogestów w codziennej
komunikacji, zabawie i nauce, rozumienia mowy, odczytywania mowy z ust, produkcji dĨwiĊków mowy, czytania i czytania ze zrozumieniem. Zawarte w kaĪdym rozdziale przykady zabaw i üwiczeĔ z dzieckiem przygotowane są, oczywiĞcie, dla rodzin uĪywających jĊzyka angielskiego, ale i dla polskiego czytelnika mogą stanowiü
niezmiernie bogate Ĩródo inspiracji dla nowych pomysów na zabawĊ i naukĊ z fonogstami. UwagĊ zwraca zwaszcza fakt, Īe Autorzy najwiĊkszą rolĊ w wychowaniu,
edukacji i rozwijaniu jĊzyka niesyszącego dziecka przypisują nie specjalistycznym
oĞrodkom, ale rodzinie: to przede wszystkim tam dziecko uczy siĊ jĊzyka poprzez
codzienne interakcje z rodzicami i rodzeĔstwem. UĪywanie fonogestów suĪy peniejszemu wączeniu go w Īycie rodziny i otoczenia i czĊsto umoĪliwia edukacjĊ w lokalnych szkoach, wspólnie ze syszącymi rówieĞnikami z sąsiedztwa.
Kolejna czĊĞü ksiąĪki pozwala czytelnikowi na przyjrzenie siĊ z perspektywy
uĪytkownika fonogestów pewnym specyficznym problemom bĊdącym udziaem rodzin wychowujących niesyszące dzieci. Do takich zagadnieĔ naleĪy przede wszystkim moĪliwoĞü wykorzystania fonogestów w pracy z dzieckiem przygotowywanym
do operacji wszczepienia implantu Ğlimakowego i w okresie rehabilitacji suchowej
po wszczepieniu implantu, a takĪe kwestia dwujĊzycznoĞci dzieci guchych i zakresu,
w jakim korzystaniu z fonogestów moĪe towarzyszyü uĪywanie jĊzyka migowego.
PoniewaĪ ksiąĪka adresowana jest gównie do rodziców, nie brakuje w niej takĪe
rozdziaów poĞwiĊconych pewnym specyficznym sytuacjom w rodzinie: Autorzy ra-
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dzą, jak postĊpowaü, gdy rozpoczyna siĊ pracĊ z bardzo maym lub teĪ znacznie starszym dzieckiem, dodają odwagi tym rodzinom, którzy czują siĊ samotnie, i tym, których dziecko ma niepenosprawnoĞü o charakterze zoĪonym. Bardzo istotnym rozdziaem jest takĪe ten mówiący o roli syszącego rodzeĔstwa i rówieĞników; nie tylko
rodziców, ale i profesjonalistów zainteresuje z pewnoĞcią rozdzia o róĪnych opcjach
edukacyjnych, przed którym staje dziecko rehabilitowane za pomocą fonogestów.
Po przeczytaniu omawianej tu ksiąĪki czytelnik nie ma wątpliwoĞci, Īe wynalezienie Cued Speech obalio istniejący w USA paradygmat edukacji osób niesyszących i w rezultacie zmienio na lepsze Īycie wielu rodzin. Warto w tym miejscu
przypomnieü, Īe metoda Cued Speech zostaa zaadaptowana w 1984 roku do jĊzyka
polskiego przez prof. KazimierĊ Krakowiak i jest w Polsce znana i stosowana pod
nazwą fonogesty. Obecnie zaĞ w Katedrze Pedagogiki Specjalnej KUL trwają prace
nad tumaczeniem recenzowanej tutaj ksiąĪki na jĊzyk polski. UdostĊpnienie tej pozycji polskim rodzicom i profesjonalistom z pewnoĞcią pomoĪe wielu z nich na podjĊcie Ğwiadomej decyzji co do przyszoĞci ich niesyszących dzieci, a tych, którzy
stosują juĪ fonogesty, umocni w przekonaniu co do susznoĞci obranej drogi.
Ewa Domagaa-ZyĞk
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL

Robert M a r e k OFM, Motywacje anonimowych alkoholików do abstynencji
i Īycia w trzeĨwoĞci. Studium socjologiczne na podstawie województwa podkarpackiego, Rzeszów 2007, ss. 224.

WspóczeĞnie zjawisko uĪywania Ğrodków psychoaktywnych jest coraz powszechniejsze i staje powaĪnym problemem spoecznym i pedagogicznym. W Polsce szacuje
siĊ, Īe okoo 700 tysiĊcy osób jest uzaleĪnionych od alkoholu, a okoo 3 miliony dorosych osób pije alkohol, powodując destrukcjĊ rodziny. Niepokojącym zjawiskiem
jest równieĪ u nas fakt permanentnego obniĪania siĊ wieku inicjacji alkoholowej oraz
czĊstego upija siĊ nastolatków, co powoduje zagroĪenie ich rozwoju psychofizycznego i funkcjonowania spoecznego. Alkoholizowanie siĊ rodziców i samej modzieĪy
prowadzi czĊsto do niedostosowania spoecznego.
Pedagogika, szczególnie resocjalizacyjna, podejmując tego rodzaju problematykĊ,
koncentruje siĊ z jednej strony na jednostce, która ulega naogowi, a z drugiej na
Ğrodowisku spoecznym, szczególnie rodzinnym i rówieĞniczym. Pedagogika próbuje
ROCZNIKI PEDAGOGICZNE 1(37):2009
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wypracowaü metody, które skutecznie bĊdą motywowaü uzaleĪnionych do samokontroli i samodyscypliny. UzaleĪnienie alkoholowe powoduje bowiem zakócenie rozwoju alkoholika i wpywa destrukcyjnie na otoczenie. Badania wykazują, Īe dzieci
z takich rodzin naraĪone są na wejĞcie w ten naóg, czĊĞciej teĪ stają siĊ osobami niedostosowanymi spoecznie oraz są stygmatyzowane tendencją do przyjmowania destrukcyjnej postawy wspóuzaleĪnienia.
Alkoholizm jest chorobą, w której czowiek traci kontrolĊ nad sobą i kontynuuje
picie alkoholu pomimo ĞwiadomoĞci szkód, jakie to zachowanie powoduje. Oznacza
niemoĪnoĞü decydowania o iloĞci i momencie przerwania picia. UzaleĪnienie to jest
stanem psychicznym i fizycznym. Powoduje tego rodzaju zachowania, Īe wystĊpuje
koniecznoĞü spoĪywania alkoholu, aby uniknąü przykrych objawów towarzyszących
jej brakowi w organizmie. Zjawisko nadmiernego spoĪywania alkoholu, powodujące
uzaleĪnienie od tej substancji, jest powaĪnym problemem pedagogicznym. Szczególnie waĪne jest odkrycie pobudek, które skaniają ludzi do siĊgania po tak destruktywne Ğrodki. Dlatego dla wychodzenia z uzaleĪnienia alkoholowego kapitalne znaczenie ma kwestia wyjaĞnienia motywów skaniających ludzi do abstynencji i Īycia
w trzeĨwoĞci.
Omawiana dysertacja jest raportem z badaĔ, które objĊy 354 osoby, skupiającym
siĊ na analizie pobudek skaniających osoby uzaleĪnione od alkoholu do Īycia w trzeĨwoĞci. PodjĊty problem badawczy ma duĪe znaczenie osobowe i spoeczne, a wyniki
badaĔ zasugują na uwagĊ. Monografia jest udaną próbą ustalenia motywacji skaniających do abstynencji osób, które znalazy wsparcie w grupie AA.
Konstrukcja ksiąĪki podporządkowana jest gównemu problemowi i zawiera
cztery zasadnicze czĊĞci. Rozdzia pierwszy podaje ogólną charakterystyką zjawiska
alkoholizmu. Szczegóowo omówione są zagadnienia: alkoholizm i problemy związane z alkoholizmem, uzaleĪnienie od alkoholu i obraz alkoholika, proces zdrowienia,
abstynencja i trzeĨwoĞü, wspólnota Anonimowych Alkoholików. Rozdzia drugi zatytuowano Motywacje w psychofizycznym wymiarze czowieka. Omówiono w nim
nastĊpujące szczegóowe kwestie: wiedza na temat choroby alkoholowej, sfera cielesna, sfera psychiczna i emocjonalno-motywacyjna. Rozdzia trzeci nosi tytu Motywacje w wymiarze duchowym i moralno-religijnym. Szczegóowa analiza ujmuje nastĊpującą problematykĊ: duchowoĞü, system wartoĞci i postawy, Īycie moralne, sfera
religijna. Natomiast w rozdziale czwartym Autor omawia motywacje w wymiarze
spoecznym i koncentruje siĊ na analizie dotyczącej sytuacji Īyciowych alkoholików,
charakteryzuje ich rodziny, podaje przebieg terapii odwykowej oraz roli grup samopomocowych AA, a takĪe charakteryzuje wpyw Ğrodowiska, polityki paĔstwa i Ğrodków spoecznego przekazu. KsiąĪka zawiera bogatą bibliografiĊ oraz Kwestionariusz
ankiety, czyli narzĊdzie, za pomocą którego zgromadzono materia do szczegóowej
analizy problemowej.
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Na podstawie przeprowadzonych badaĔ empirycznych dokonano diagnozy pobudek anonimowych alkoholików do abstynencji. Autor stwierdza, Īe proces motywacyjny (rozumiany jest jako proces regulacji, sterujący czynnoĞciami czowieka w taki
sposób, aby doprowadziy do osiągniĊcia okreĞlonego celu), musi doprowadziü alkoholika do przekonania, Īe Īycie bez alkoholu i w trzeĨwoĞci jest rzeczą uĪyteczną.
W caym procesie motywacyjnym alkoholik musi zatem dojĞü do przekonania, Īe
Īycie bez alkoholu jest moĪliwe, lepsze i bardziej wartoĞciowe oraz uĪyteczne, zarówno dla niego samego, jak i innych czonków spoeczeĔstwa. To przekonanie rodzi
siĊ z doĞwiadczenia samych trzeĨwiejących i doĞwiadczenia innych zdrowiejących
alkoholików oraz ze zdobytej podczas terapii wiedzy.
PrzyjĊta w ksiąĪce koncepcja motywacji (pynących z psychofizycznego, duchowego, moralno-religijnego oraz spoecznego wymiaru czowieka), na podstawie której
przeprowadzono badania i dokonano analizy, generalnie prowadzi do wniosku, Īe
w najwiĊkszym stopniu na decyzjĊ o abstynencji i Īyciu w trzeĨwoĞci wpywają motywacje ze sfery psychofizycznej, duchowej oraz moralno-religijnej, a mniejszą rolĊ
odgrywają motywacje pynące ze sfery spoecznej.
W wymiarze psychofizycznym czowieka stwierdzono, iĪ wiedza na temat choroby alkoholowej stanowi dla wiĊkszoĞci anonimowych alkoholików motywacjĊ do
abstynencji i Īycia w trzeĨwoĞci. Analiza motywacji pynących ze sfery duchowej
i moralno-religijnej anonimowych alkoholików prowadzi do wniosku, Īe tego typu
pobudki odgrywają znaczącą rolĊ w podejmowaniu i utrzymywaniu abstynencji oraz
dąĪeniu do trzeĨwoĞci. ĩycie duchowe daje wiarĊ we wasne siy i pozwala na dziaanie Siy WyĪszej w czowieku. WiĊkszoĞü badanych jest zdania, Īe kierowanie siĊ
w Īyciu wartoĞciami ma równieĪ bardzo duĪy wpyw na proces trzeĨwienia. Prowadzi
ono do Īycia bardziej dojrzaego i odpowiedzialnego, stanowi ochronĊ przed Īyciowymi bĊdami oraz umoĪliwia kierowanie siĊ tym, co wartoĞciowsze. Pomoc w procesie zdrowienia stanowi równieĪ Īycie wedug zasad moralnych, bowiem stosowanie
tych zasad sprawia, Īe badani alkoholicy uznają picie alkoholu jako zo moralne oraz
wskazują na potrzebĊ uznania wyrządzonych krzywd i zadoĞüuczynienia za nie.
W opinii wiĊkszoĞci badanych wiara religijna wywiera duĪy wpyw na podjĊcie decyzji o abstynencji i dąĪeniu do Īycia trzeĨwego.
Podsumowując zrelacjonowaną w ksiąĪce problematykĊ motywacji anonimowych
alkoholików do abstynencji i Īycia w trzeĨwoĞci, naleĪy podkreĞliü, Īe dla zdecydowanej wiĊkszoĞci decyzja o abstynencji i trzeĨwym Īyciu rodzi siĊ z motywacji wewnĊtrznych, szczególnie moralno-religijnych. Te wewnĊtrzne pobudki powstają na
skutek bodĨców zewnĊtrznych, szczególnie pynących z przynaleĪnoĞci do Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików oraz ze Ğrodowiska rodzinnego i relacji z innymi ludĨmi.
Z recenzenckiego obowiązku moĪna zgosiü uwagi merytoryczne i formalne.
W publikacji brakuje wyraĨnego wyjaĞnienie (zdefiniowania) zasadniczego dla podjĊ-
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tego problemu terminu motywacje, podane są tylko ogólne okreĞlenia. MoĪna teĪ
zgosiü zastrzeĪenia do dyskusyjnego, przyjĊtego w analizach podziau motywów na
pynące z psychofizycznego, duchowego, moralno-religijnego oraz spoecznego wymiaru czowieka. Autor nie definiuje wyraĨnie, jak te okreĞlenia są w pracy rozumiane, a przecieĪ wymiar „duchowy” i „moralno-religijny” jest bardzo zbliĪony.
ZastrzeĪenie budzi równieĪ przyjĊty w pracy podzia religijnoĞci. Jako typy religijnoĞci wyróĪniono: systematyczni, niesystematyczni, selektywni, pozostali. Nastąpio tu
pomieszanie typologii praktyk religijnych (praktykujący: systematycznie, niesystematycznie, niepraktykujący) z typologizacją religijnoĞci, w której najczĊĞciej wyróĪnia siĊ religijnoĞü: tradycyjną, ludową, pogĊbioną, instytucjonalną (koĞcielną), personalną, autorytatywną, dojrzaą, selektywną. ZauwaĪone potkniĊcia nie umniejszają
jednak duĪej wartoĞci zrealizowanych badaĔ i zawartych w ksiąĪce analiz.
Recenzowana ksiąĪka przybliĪa samą ideĊ Wspólnot Anonimowych Alkoholików
(rozdz. 1, podrozdz. 4 ss. 62-81), ukazując ich sens, cele, jakie one sobie stawiają,
a takĪe róĪne formy terapii w nich realizowane. BliĪsze zapoznanie z dziaalnoĞcią takich grup samopomocy na pewno jest wskazane dla pedagogów i wszystkich, którzy
są zainteresowani problemami alkoholowymi.
Konkludując, moĪna stwierdziü, Īe pomimo drobnych uchybieĔ, studium Motywacje anonimowych alkoholików do abstynencji i Īycia w trzeĨwoĞci stanowi cenną
publikacjĊ i ubogaca wiedzĊ dotyczącą alkoholizmu. MoĪe ona stanowiü materia dla
przedsiĊwziąü praktycznych, szczególnie przy tworzeniu metodyki pracy terapeutycznej z uzaleĪnionymi od alkoholu oraz dla dziaaĔ z zakresu pedagogiki spoecznej
i resocjalizacyjnej.
Roman Jusiak OFM
Katedra Pedagogiki Spoecznej KUL

Bartosz C i c h o c k i, Krzysztof J ó Ĩ w i a k, NajwaĪniejsze są kadry. Centralna
Szkoa Partyjna PPR/PZPR, Warszawa: Wydawnictwo TRIO 2006, ss.208.

Szkoy partyjne w Polsce i Rosji ukoĔczyo wiele tysiĊcy ludzi, a problem ksztatowania ideologicznego czonków partii komunistycznej w Polsce naleĪa do istotnie
waĪnych. Mimo to zagadnienia te nie doczekay siĊ gruntownego opracowania. Nie
spotkaem siĊ ani razu z faktem, aby absolwenci tych szkó w pisanych Īyciorysach
przyznawali siĊ do ich ukoĔczenia, a przecieĪ traktowali je niejednokrotnie jako
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przepustkĊ do dalszej kariery w strukturach wadzy. Dla wadz kierowniczych PPR
i PZPR ich ukoĔczenie byo niezbĊdnym elementem do powierzania kandydatowi kierowniczego stanowiska w komitetach partyjnych, stowarzyszeniach modzieĪowych,
administracji, sądownictwie i w caej paĔstwowej gospodarce. W bardzo obszernej
i wydawanej od 2003 roku Encyklopedii Pedagogicznej XXI Wieku” (t. I (A-F), Warszawa: Wydawnictwo ĩak 2003) brakuje choüby jednej nazwy z tych szkó, tak jak
nie ma opracowanego hasa: wychowanie janczarskie czy teĪ hodowla czerwonych
janczarów. Wiadomo, Īe tego rodzaju „szkoami” i „wychowaniem” nie tylko interesoway siĊ komunistyczne suĪby specjalne, tzn. Ludowy Komisariat Spraw WewnĊtrznych (NKWD) i Urząd BezpieczeĔstwa (UB), ale je organizoway, utrzymyway, nadzoroway realizacjĊ programu, zapewniay im bezpieczeĔstwo, utrzymując
caodobową suĪbĊ wartowniczą wokó budynków. One teĪ prowadziy „nabór” kandydatów. Problemy tych specyficznych instytucji szkoleniowych nie zostay jeszcze
opracowane. Pojawiają siĊ jednak pierwsze jaskóki zwiastujące zmianĊ istniejącego
stanu rzeczy.
Dwaj absolwenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego: Bartosz
Cichocki (ur. 1976) i Krzysztof JóĨwiak (ur. 1977) napisali pracĊ o Centralnej Szkole
Partyjnej PPR/PZPR, która istniaa w Lublinie i odzi w latach 1944-1952. Praca nosi
tytu NajwaĪniejsze są kadry. Centralna Szkoa Partyjna PPR/PZPR (wstĊpem opatrzyli M. Kula i R. Turkowski). Zostaa ona opublikowana w ukazującej siĊ od 2003
roku serii wydawniczej: W krainie PRL. Ludzie Sprawy Problemy. RzeczywistoĞü
PRL odczytana z akt, dokumentów, zapisów, twórczoĞci (kom. red. W. Borodziej,
M. Kula (przewodniczący), P. Machcewicz, A. Paczkowski, T. Szarota, W. WrzesiĔski). Wspomniani dwaj autorzy ksiąĪki wykorzystali doĞü bogaty materia Ĩródowy,
przechowywany w kilku zespoach w Archiwum Akt Nowych w Warszawie, a ponadto róĪnego typu Ĩróda drukowane, prasĊ partyjną z lat 1944-1948 („Gos Ludu”,
„Trybuna WolnoĞci”, „Chopska Droga”, „Trybuna Robotnicza”) oraz opracowania
ksiąĪkowe i w formie artykuów (w jakim celu te ostatnie umieszczono w oddzielnym
wykazie?). Centralna Szkoa Partyjna stanowia, zdaniem redaktorów serii, szkoĊ dla
indoktrynowania i uksztatowania Ğredniej kadry PPR i PZPR. Oprócz niej waĪną rolĊ
w tych samych dziedzinach odgrywa: funkcjonujący od marca 1947 r. Lektorat
Komitetu Centralnego, Szkoa Partyjna przy Komitecie Centralnym w Warszawie oraz
Instytut Ksztacenia Kadr Naukowych (dwie ostatnie instytucje powstay w 1950 r.).
Obie szkoy warszawskie traktoway ówczesne wadze jako formalne uczelnie wyĪsze, a Centralną SzkoĊ Partyjną (w Lublinie od jesieni 1944, a nastĊpnie przeniesioną
na wiosnĊ 1945 do odzi, wreszcie od 1953 r. w Warszawie) traktowano nieco inaczej,
poniewaĪ organizowaa ona kilkudniowe lub kilkumiesiĊczne kursy dla róĪnych grup
zawodowych, w tym takĪe dla nauczycieli.
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SpoĞród dziewiĊciu rozdziaów pracy Autorzy aĪ trzy poĞwiĊcili charakterystyce
historycznego ta funkcjonowania CSP, a zwaszcza takich problemów, jak: przejmowanie wadzy przez PPR, jej struktura, polityka szkoleniowa, ksztatowanie siĊ
w 1947 r. trzech stopni szkolenia (kursy terenowe, korespondencyjne, koa samoksztaceniowe) z okreĞlonymi egzaminami. W dalszych rozdziaach omówiono kluczowe
zagadnienia, takie jak: kadry nauczające, suchaczy, organizacjĊ kursów i treĞü programów szkoleĔ, zaplecze administracyjno-gospodarcze szkoy.
Gdy idzie o kadry Centralnej Szkoy Partyjnej, to znaleĨli siĊ w niej: prominentni
dziaacze komunistyczni (J. Berman, R. Zambrowski, S. Radkiewicz, H. Minc, R. Werfel), ludzie nauki zaliczani w Polsce do oficjalnej elity intelektualnej (A. Schaff,
ĩ. Kormanowa), a przede wszystkim naleĪący do Komunistycznej Partii Polski lub
innych przedwojennych organizacji komunistycznych: T. Daniszewski, Z. Kratko, mjr
Wągrowski, Anatol i Mieczysaw Fejgin, W. Billig, H. Jaworska). Znaczny wpyw na
ksztat szkoy wywarli w latach 1945-1947: Tadeusz Daniszewski stojący na czele
kilkuosobowej dyrekcji, Regina KobryĔska, Adam Schaff, Jadwiga Siekierska i Romana Granas, a po 1947 r., gdy wiĊkszoĞü kadry przeniesiono do Warszawy, Celina
BudzyĔska, która objĊa stanowisko dyrektora CSP. WiĊkszoĞü z nich naleĪaa do
dziaaczy KPP przygotowanych w Rosji, którzy przybyli na ziemie polskie wraz
z Armią Czerwoną i natychmiast zmienili nazwiska na polsko brzmiące, które miay
im uatwiü dalszą dziaalnoĞü. Autorzy podają obie wersje nazwisk i imion osób
stanowiących dyrekcjĊ szkoy. W maju 1945 r. szkoa zatrudniaa 102 pracowników
etatowych, a po dwu latach juĪ 150. Byli wĞród nich takĪe wykadowcy z Centrum
Wyszkolenia Wojskowego, Szkoy BezpieczeĔstwa, Szkoy Związku Walki Modych,
Milicji. WiĊkszoĞü spoĞród nich pozostaje anonimowa, poniewaĪ Autorzy ksiąĪki nie
zestawili ich nazwisk w odpowiednim miejscu ani nie podali w aneksie. Gdy idzie
o wyksztacenie czonków dyrekcji szkoy, to okazuje siĊ kaĪdy z nich, a niemal
wszyscy czonkowie KPP, którzy znaleĨli przejĞciowo lub na duĪej schronienie
w Moskwie, byli suchaczami Komunistycznego Uniwersytetu Narodów Zachodnich
(KUNZ), zaoĪonego w 1922 r. i kierowanego przez Juliana Marchlewskiego do jego
Ğmierci w 1925 r. Ponadto Regina KobryĔska w latach 1947-1950 studiowaa i ukoĔczya AkademiĊ Nauk Spoecznych w Moskwie, Jadwiga Siekierska (1903-1984)
Instytut Czerwonej Profesury im. Hercena w Leningradzie, Romana Granas (19061987) MiĊdzynarodową SzkoĊ Leninowską w Moskwie, Adam Schaff natomiast
ukoĔczy w 1941 r. Instytut Filozofii Akademii Nauk w Moskwie. W 1948 r. dyrekcja
Centralnej Szkoy Partyjnej zorganizowaa dla swoich pracowników póroczny kurs
maturalny, dziĊki któremu czĊĞü personelu otrzymaa Ğwiadectwa maturalne, a „15
pracowników CSP, przewaĪnie kierowników grup seminaryjnych, wstąpio na Uniwersytet ódzki” (s. 69). CzĊstymi wykadowcami szkoy byli: czonkowie Sekretariatu KC PZPR (Edward Ochab, Roman Zambrowski, Julia Brystygierowa, Stefan JĊ-
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drychowski), a takĪe Zygmunt Modzelewski – ambasador PRL w ZSRR w latach
1945-1946, minister spraw zagranicznych w latach 1947-1951, od 1951 r. pracownik
(i rektor) Instytutu Nauk Spoecznych przy KC PZPR oraz Jakub Berman w latach
1944-1956 czonek Biura Politycznego PPR/PZPR, a takĪe wielu dostojników partyjnych (W. Gomuka), ludzi ze szkó wojskowych, teatralnych, z Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych).
Podstawą pracy CSP byy kursy zasadnicze, które w latach 1944-1948 ukoĔczyy
3242 osoby. Obejmoway one przede wszystkim szkolenie ideologiczne. W latach
1945-1948 objĊto takim szkoleniem w caej Polsce 14 791 osób, a wliczając do tego
uczestników kursów dodatkowych – aĪ 147 788 osób (s. 74). To oni stali siĊ gównie
ideologami nowego systemu w spoeczeĔstwie, w którym wiĊkszoĞü nie akceptowaa
systemu, ale poddaa siĊ konformizacji. Suchaczy do CSP „dostarczay” komitety
wojewódzkie PPR, Związek Walki Modych, Liga Kobiet i inne organizacje satelickie
wedug zasad wyznaczonych przez Komitet Centralny. Autorzy ksiąĪki stwierdzają
zgodnie, Īe rekrutacja bya piĊtą achillesową przyjĊtego w szkole systemu szkolenia.
Absolwenci szkoy znajdowali pracĊ w samej partii, administracji paĔstwowej i samorządowej, związkach zawodowych, aparacie bezpieczeĔstwa.
W okresie lubelskim szkoa posiadaa budynek z salami dydaktycznymi i internatem. W okresie ódzkim natomiast zorganizowano dobrze funkcjonującą strukturĊ
w postaci: kilkupiĊtrowego budynku, biblioteki z dziaem prohibitów, czterech
internatów, stoówki, pralni, przychodni lekarskiej, a ponadto dysponowaa wasnym
zapleczem administracyjnym, technicznym i gospodarczym (wasny majątek rolny w
Bedowie), mieszkaniami dla personelu. W maju 1945 r. na 102 pracowników szkoy
tylko 27 naleĪao do kadry naukowej, a pozostaych zatrudniano w innych dziaach.
Do obsugi personelu i suchaczy istniao kilka warsztatów rzemieĞlniczych (min.
szewski, krawiecki, stolarski, naprawy samochodów), apteka, ambulatorium, izolatka
oraz Īobek i przedszkole. Szkoa wyróĪniaa siĊ pod wzglĊdem opieki medycznej,
a wszystkich chorych objĊto specjalną dietą Īywieniową. Pracownicy szkoy byli
bardzo dobrze wynagradzani, a suchacze kursów, nie bĊdący na etacie partyjnym,
otrzymywali jednorazowe zapomogi i stypendia. Od 1945 r. subwencje KC PPR na
utrzymanie szkoy przekraczay 90% budĪetu (ok. 700 tys. z). Budynki szkolne chronia
uzbrojona straĪ (miaa ona okreĞloną strukturĊ i wasnego komendanta), a wykadowcy i suchacze otrzymywali broĔ przed akcjami propagandowymi i delegacjami.
Przedostatni rozdzia Autorzy poĞwiĊcili ukazaniu ksztatowania siĊ sieci partyjnych szkó wojewódzkich w okresie od 1945 do 1948, które ukoĔczyo w tym czasie
13 298 suchaczy uczestniczących w 207 kursach. W szkoach tych, podobnie jak
w Centralnej Szkole Partyjnej panowa wojskowy rygor, a wiĊkszoĞü czasu suchacze
spĊdzali w strzeĪonych budynkach szkolnych i internatach, do których obowiązyway
specjalne przepustki.

194

RECENZJE

W rozdziale ostatnim, Autorzy poddali analizie komunizm „oralny”, tj. cechy
mentalnoĞci komunistycznej, przejawiającej siĊ w formie ustnych wypowiedzi Ğrodowiska CSP.
Praca nie ma wykazu kadry pracującej w szkole ani podobnego wykazu absolwentów, chociaĪ byyby one moĪliwe do odtworzenia na podstawie materiaów Ĩródowych wykorzystanych przez Autorów. Monografia opatrzona zostaa trzystronicowym indeksem, który nie obejmuje nazwisk autorów publikacji cytowanych w przypisach. Miejmy nadziejĊ, Īe zapoczątkuje ona seriĊ monografii poĞwiĊconych innym,
„zapomnianym” szkoom partyjnym w kraju i za granicą.
Piotr Pawe Gach
Katedra Historii Wychowania KUL
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zozone w redakcjach innych czasopism.
2. Maszynopis powinien: (1) być zozony na papierze formatu A-4 w 1 egzemplarzu
oraz na dyskietce; (2) mieć ciag
 a paginacje; (3) zawierać na 1 stronie 2000
znaków (31 wierszy po 65 znaków); (4) mieć margines z lewej strony – 35 mm.
3. W celu zapewnienia anonimowości procedury recenzyjnej nazwisko i imie autora
artykuu nalezy podać na osobnej kartce.
4. Bibliografie w ukadzie alfabetycznym nalezy umieścić na końcu tekstu.
5. Do tekstu powinno być doaczone

streszczenie w jezyku polskim (ok. 150 sów)
oraz sowa kluczowe (key words). Nalezy, jeśli mozliwe, dostarczyć w jezyku
angielskim peny tytu, podtytu, sowa kluczowe i streszczenie.
6. Informacje o autorach powinny zawierać nastepujace
 dane: imie i nazwisko,
stopień i tytu naukowy, stanowisko, miejsce pracy (Katedra, Instytut, Uczelnia)
wraz z dokadnym adresem oraz adres do korespondencji, telefon, fax, e-mail.
7. Odpowiedzialność wynikajac
 a z praw autorskich i praw wydawniczych (przedruk
ilustracji, tabel i wykresów oraz cytowanie z innych źróde) ponosi autor.
8. Przypisy i bibliografie nalezy sporzadzić

wedug zasad przyjetych w Towarzystwie Naukowym KUL. Redakcje poszczególnych zeszytów moga przyjać
 tzw.
system amerykański (odsyacze bibliograficzne w tekście).
9. Opis bibliograficzny pozycji cytowanych w przypisach i zamieszczonych
w bibliografii powinien być kompletny, a przytaczane cytaty sprawdzone.
Rekomendowana forma zapisu:
PRZYPISY

K. Wojtya. Miość i odpowiedzialność. Lublin: TN KUL 19823 s. 18-20.
D. L. Rosenhan, M. E. Seligman. Psychopatologia. T. 1. Warszawa: PWN 1994.
A. Bronk SVD. Wielość nauk i jedność nauki. W: S. Kamiński. Nauka i metoda. Pojecie nauki
i klasyfikacja nauk. Lublin: TN KUL 19924 s. 345-370.
T. Szubka. Wprowadzenie. W: Metafizyka w filozofii analitycznej. Red. T. Szubka. Lublin:
TN KUL 1995 s. 9.
Studia metafilozoficzne. T. 1: Dyscypliny i metody filozofii. Red. A. B. Stepień, T. Szubka.
Lublin: TN KUL 1993.
T. Styczeń SDS. Narodzić sie, aby kochać. Jak ocalić tozsamość Europy? „Roczniki Filozoficzne” 42:1994 z. 2 s. 45-53.
A. P. Wejland. Ukryte porównania. „Studia Socjologiczne” 1991 nr 1 s. 91-108.

BIBLIOGRAFIA

Wójcik K.: Jan z Kluczborka. Lublin: RW KUL 1995 s. 59-62.
Berger P. L., Luckmann Th.: Spoeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: PWN 1983.
Turowski J.: Przedmowa. W: Tenze. Socjologia. Mae struktury spoeczne. Lublin: TN KUL
1993 s. 5-6.
Duchowość bezdrozy. Red. ks. J. Misiurek, ks. W. Somka. Lublin: TN KUL 1995. Homo
meditans. T. 16.
Oleś P.: Kryzys poowy zycia u mezczyzn. „Roczniki Filozoficzne” 43:1995 z. 4 s. 91-108.
Solecki T.: Gwiazda zaranna. „W drodze” 1989 nr 10 s. 53-58.

10. Nieodesanie przez autora w terminie korekty autorskiej oznacza zgode na
publikacje tekstu w dotychczasowej postaci.
11. Autor ponosi koszty zawinionych przez niego zmian dokonanych w tekście po
rozpoczeciu skadania, jezeli zmiany te powoduja przekroczenie kosztów
skadania o ponad 3%.
12. Autorzy opublikowanych prac otrzymuja 1 egzemplarz „Rocznika” i 17 nadbitek
wasnych tekstów. Prawa wydawnicze przechodza na wydawce.

WSKAZÓWKI TECHNICZNE

1. Teksty dostarczone na dyskietce powinny być napisane za pomoca jednego z typowych edytorów: WordPerfect (wszystkie wersje), MS Word (wszystkie wersje),
AmiPro (wersja co najmniej 3.0), Notatnik.
2. Rysunki lub wykresy opracowane na komputerze nalezy przygotować za pomoca
programów: CorelDraw (do wersji 8.0 wacznie),

MS PowerPoint (wersja dla
Windows 95), WordPerfect Presentation (wersja 1.0 lub 2.0), Corel Presentation
for Windows (wersja 8.0), MS Excel. Nalezy je dostarczyć jako odrebne pliki.
Dotyczy to takze materiaów skanowanych. W tekście nalezy zaznaczyć przeznaczone dla nich miejsce.
3. Mapy i oryginay ilustracji (w postaci nadajacej
 sie do druku) wraz z podpisami
powinny być doaczone

na końcu artykuu.
4. Jezeli tekst zawiera nietypowe fonty (np. znaki hebrajskie, cyrylice, greke, znaki
logiczne, matematyczne lub fonetyczne), które nie wystepuja w standardowej
instalacji edytora lub środowiska Windows, nalezy je doaczyć

na dyskietce.
5. Formatowanie tekstu nalezy ograniczyć do minimum: wciecia akapitowe, środkowanie, kursywa.
6. Kopie przekazanych materiaów nalezy przechowywać na dyskietce do czasu
ukazania sie publikacji drukiem.

