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Wstęp

Od dawna człowiek i jego natura budzą szczególne zaintereso-
wanie. Wiąże się to z całym bogactwem działań, do których czło-
wiek jest zdolny. Przedstawia się on w działaniu jako jednostka 
niepowtarzalna, wewnętrznie zorganizowana całość. Widoczne 
jest też w postępowaniu człowieka pewne stałe respektowanie 
określonych wartości, które decydują o jakości życia. Można też 
obserwować, jak osoba angażuje swoje siły, by nadać swojemu 
życiu właściwy kształt. Powszechnie przyjmuje się, że u począt-
ku tego procesu leży odkrycie wartości, odkrycie tego, dla czego 
czy raczej kogo warto poświęcić życie1.

Niniejsza publikacja jest próbą podjęcia niektórych proble-
mów aksjologicznych w odniesieniu do procesu wychowania, 
zdaniem autorki ważnych i wymagających ciągłych wyjaśnień, 
by zatroskany kondycją wychowania czytelnik mógł odnaleźć 
sugestie i propozycje ich rozwiązania lub samodzielnie odkrywać 
nowe perspektywy i konstruować własne kategorie opisu i inter-
pretacji złożonych współczesnych kwestii wychowawczych oraz 
stawiać własne pytania i twórczo poszukiwać dróg odpowiedzi, 
przekraczając ograniczenia. Wychowanie jest procesem złożo-
nym i wymaga szczególnego namysłu oraz ustawicznych analiz 
i dyskusji, bowiem procesy społeczno-historyczne, przemiany 
kulturowe i polityczne, nowe technologie poprawiające jakość 
życia człowieka, które towarzyszą współczesnemu wychowaniu, 

1 Por. A. Szostek, Człowiek – wartość – sens. Przemówienie na otwarcie IV Ogól-
nopolskiego Sympozjum Logoterapii, w:�Człowiek – wartości – sens, red. K. Popielski, 
Lublin 1996, s. 12.
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10 WSTĘP

prowadzą niekiedy do fundamentalnych zmian wartości, trady-
cyjnych odniesień i zachowań ludzi. Zjawiska te potęguje zagu-
bienie zarówno wychowawców, jak i wychowanków.

Rozprawa ma charakter interdyscyplinarny, ponieważ żadna 
z dyscyplin podejmujących problem wychowania nie jest całko-
wicie samowystarczalna. Dostrzeżenie złożoności zagadnienia 
w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej 
wskazuje na potrzebę współpracy nauk pedagogicznych z in-
nymi dyscyplinami naukowymi, by móc wykraczać poza trady-
cyjny krąg nauk o wychowaniu oraz poznawać nowe zjawiska 
i mechanizmy dotyczące wychowania, poszerzając możliwości 
rozwojowe człowieka.

Rozprawę otwiera rozdział Wprowadzenie w problematykę 
wartości, który stanowi próbę przybliżenia różnych stanowisk, 
koncepcji, teorii i hipotez funkcjonujących w nauce w zakresie 
sposobu rozumienia, istnienia i klasyfikowania wartości. Poję-
cie „wartości” jest pojęciem wieloznacznym, kształtującym się 
w ciągu wieku, które nie doczekało się, jak dotąd, jednoznacz-
nych i precyzyjnych rozstrzygnięć. Zagadnienia pierwszego roz-
działu tworzą kontekst teoretyczny dla praktyki pedagogicznej, 
ponieważ u podstaw edukacji aksjologicznej znajduje się wiedza 
o wartościach, która umożliwia ich poznanie, porządkowanie 
i urzeczywistnianie. Nie sposób charakteryzować procesu wy-
chowania bez postawienia problemu wartości. Przy czym, ponie-
waż pojęcie „wartości” stanowi główny problem aksjologiczno-�
-filozoficzny, nie musi być on definitywnie rozstrzygnięty 
przez pedagogów. Zmierzając jednak do aksjologicznej refleksji 
w perspektywie wychowania, nie można pominąć sformułowa-
nia określonej definicji wartości. Edukacja i świat wartości są ze 
sobą skolerowane.

Rozdział drugi Proces wychowania do wartości i poprzez wartości 
ma na celu ukazanie istoty procesu wychowania, który powinien 
uwzględniać aspekt aksjologiczny. Trudno jest bowiem opisywać 
fenomen wychowania bez odniesienia do wartości, które służą 
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11WSTĘP

rozwojowi jednostki, jej osobowemu dojrzewaniu i spełnieniu. 
Wartości wyrażają to, co być powinno i czego człowiek pragnie, 
ukazują to, co naprawdę istotne i do czego warto dążyć. Dlate-
go wprowadzanie młodego pokolenia w świat wartości łączy się 
z wyposażeniem w odpowiednie drogowskazy, które będą po-
magały młodym dokonywać właściwych wyborów, jednoznacz-
nie odróżnić dobro od zła. Wartości stanowią fundamenty, na 
których opiera się życie społeczne, osobiste i wspólnotowe. Jest 
to szczególnie ważne teraz, bo żyjący w obecnej dobie człowiek 
jest uwikłany w wiele dylematów, które są konsekwencją zderze-
nia się tradycji i ponowoczesności, modernizmu i postmoderni-
zmu. Te okoliczności nie są obojętne dla realizowanych procesów 
wychowania. 

Publikację zamyka rozdział Środowiska wychowawcze w procesie 
przekazu wartości, którego zadaniem jest wskazanie na rolę, jaką 
odgrywają poszczególne środowiska, w których wzrasta czło-
wiek, a także na proces akceptacji i interioryzacji wartości. Proces 
ten trwa całe życie, a rozpoczyna się i jest kontynuowany dzięki 
innym ludziom, przy czym życie według wartości jest możliwe 
dzięki osobistemu wysiłkowi i zaangażowaniu człowieka.

W niektórych paragrafach wykorzystano fragmenty opubli-
kowanej wcześniej pozycji autorki Młodzież – świat wartości, ale�
w wersji zmienionej i poszerzonej. Wymieniona publikacja była 
również inspiracją do prowadzenia dalszych analiz, gdyż po-
jawia się wiele głosów, że właściwy system wartości, przyjęty, 
zaakceptowany i wprowadzany w życie, jest w stanie ochronić 
człowieka przed błędnymi postawami i wyborami, a pomóc 
w osiągnięciu satysfakcji z życia.

Lektura niniejszej rozprawy może stać się dla czytelnika źród-
łem inspiracji do twórczej pracy z młodym pokoleniem, refleksji 
nad procesem wychowania oraz uwrażliwić na myślenie o war-
tościach, a także ukazać możliwości ich urzeczywistniania we 
współczesnym zmieniającym się świecie.
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1. Wprowadzenie w problematykę wartości

Problematyka wartości budzi szerokie zainteresowanie nie 
tylko wśród naukowców, ale i zwykłych ludzi. Ponieważ warto-
ści towarzyszą człowiekowi przez całe jego życie, motywując go 
do podejmowania określonych wyborów i decyzji, nadając sens 
jego życiu, myślenie o wartościach i życie według wartości jest 
swego rodzaju signum temporis2.�

Współczesna rzeczywistość oferuje wiele możliwości, zwykle 
są to jednak trudne wybory. Charakterystyczne dla obecnych cza-
sów „przetasowania” hierarchii wartości oraz kryzys niektórych 
wartości przyczyniają się do poszukiwania wartości nowych. Po-
szukiwanie to dokonuje się często w sposób ukrywany czy nawet 
nieświadomy.

W prowadzonej refleksji nad wartościami i rolą, jaką odgry-
wają w edukacji człowieka istotne jest, by w pierwszej kolejności 
zbadać podstawy teoretyczne tego zagadnienia. Czym są war-
tości? Co kryje się pod tym określeniem? Należy pamiętać, że 
każda koncepcja naukowa opiera się na założeniach czysto filo-
zoficznych, bez względu na fakt, czy jej twórca ma tego świado-
mość, czy nie3.�

2�Por.�K.�Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, Gdańsk 1994, s. 11.
3 Por. J. Brzeziński, Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1996, s. 74.
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14 1. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ WARTOŚCI

1.1. Kształtowanie się pojęcia „wartość”

Funkcjonujące w potocznej mowie słowo „wartość” ma swą 
długą historię. Pojęcie to było kształtowane w ciągu wieków 
i otrzymało różne znaczenia. Na jego rozumienie wywierały 
i wywierają wpływ różne perspektywy badawcze.

Zagadnieniem wartości w ciągu wieków zajmowało się szereg 
dyscyplin naukowych, w pierwszej kolejności mater scientiarum�
– filozofia. Powszechnie przyjmuje się, że sam problem wartości 
jest tak stary, jak stara jest refleksja filozoficzna. Trudno wskazać 
na taki system filozoficzny, który w jakiś sposób nie zajmowałby 
się tym problemem. Wszyscy wielcy myśliciele – począwszy od 
Platona czy Arystotelesa4 poprzez myślicieli późniejszych okre-
sów takich, jak: R.H. Lotze, czy E. Hartmann, M. Scheler, H. Ri-
ckert, J.E. Heyde – byli filozofami wartości5. Autorzy ci przedsta-
wiali w swych dziełach określone reguły myśli i postępowania, 
wprowadzając przez to taką czy inną hierarchię wartości. Od 
filozofów przejęto pojęcie „wartość” do nauk humanistycznych. 
Dociekania filozofów trwają do dzisiaj, a wraz z nimi utrzymują 
się kontrowersje na temat wartości, ich genezy, swoistości, możli-
wości poznania i definiowania, czy wreszcie stosunku pomiędzy 
różnymi rodzajami wartości.

Nauka zajmująca się wartościami nazywa się dzisiaj aksjolo-
gią. Termin ten pochodzi od greckich słów axios – oznaczający to, 
co godne, cenne, warte i logos – wiedza, nauka6. Został on użyty 
w języku filozofii na początku XX wieku7. Francuz P. Lapie8 był 

4 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. I, Warszawa 1990, s. 104-120.
5 Por. Z. Goliński, Prymat wartości moralnych, Lublin 1947, s. 9. 
6 Por. R. Darowski, Filozofia człowieka, Kraków 1992, s. 100; por. W. Tatarkie-

wicz, Pisma z etyki i teorii szczęścia, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992, s. 75.
7 Por. A. Molesztak, A. Tchorzewski, W. Wołoszyn, W kręgu wartości moral-

nych nauczyciela, Warszawa 1996, s. 12.
8�Por.�Mały słownik etyczny, red. naukowa S. Jedynak, Bydgoszcz 1994, s. 9.
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151.1. KSZTAŁTOWANIE SIĘ POJĘCIA „WARTOŚĆ”

pierwszym filozofem, który posłużył się tym terminem w Logique 
de la volonte z 1902 roku. Natomiast nazwy aksjologii użył jako 
pierwszy�N.�Hartmann9. Równocześnie pojęciem tym posługiwał 
się E. Hartmann10�w�Grundriss der Axiologie z 1908 roku, twier-
dząc, że aksjologia to ogólna teoria wartości moralnych. Wcześ-
niej jednak, bo już w połowie XIX wieku, F.E. Beneke i R.H. Lotze 
usiłowali posługiwać się terminem „teoria wartości”. R.H. Lotze 
jednak jako pierwszy użył tego pojęcia w szerszym znaczeniu. 
Jego śladem poszedł Ch. v. Ehrenfels11.�

Aksjologia jest nauką oceniającą rzeczy pod kątem ich warto-
ści, znaczenia, użytkowości. Z tych też powodów stanowi ona nie 
tylko integralną część realistycznej filozofii, lecz wspólną podsta-
wę dla nauk humanistycznych. Dlatego nie może być obojętna 
dla psychologii, pedagogiki czy socjologii, które próbując zrozu-
mieć świat i człowieka, nie mogą ignorować fundamentalnych 
wartości ludzkiej osoby12. Aksjologia, jako względnie odrębna 
dziedzina filozoficzna, ma swój specyficzny przedmiot13. Zajmu-
je się wartościami, rozpatrując ich typy i ukazując swoistość. Jed-
nocześnie podejmuje badania nad sposobem istnienia wartości, 
refleksję nad warunkami, w których się realizują i w których two-
rzy się systematyzująca je hierarchia14.�W�szerokim�i�neutralnym�
znaczeniu aksjologia obejmuje ontologiczne, epistemologiczne, 
a czasami metodologiczne, socjologiczne i kulturowe problemy 
dotyczące wartości (sposoby istnienia wartości, ich naturę, źród-
ła wiedzy o wartościach i sposobach ich poznawania, klasyfikację 

9 Por. H. Borowski, Wartość jako przeżycie, Lublin 1992, s. 7.
10 Por. S. Dziamski, Aksjologia, estetyka, etyka, Warszawa – Poznań 1981, s. 5-7.
11 Por. H. Borowski, Wartość jako przeżycie, dz. cyt., s. 15.
12 Por. S. Kowalczyk, Filozoficzne koncepcje wartości, „Collectanea Theologica” 

56(1986) f. I, s. 37.
13 Por. A. Glińska, Wartości – kodeksy – konflikty moralne, w: Człowiek i świat 

wartości, red. J. Lipiec, Kraków 1982, s. 36.
14 Por. A. Molesztak, A. Tchorzewski, W. Wołoszyn, W kręgu wartości moral-

nych nauczyciela, dz. cyt., s. 7.
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16 1. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ WARTOŚCI

wartości oraz kwestie społecznego i kulturowego funkcjonowa-
nia wartości w grupie, epoce, kulturze). W węższym rozumie-
niu aksjologia stanowi teorię wyodrębnionego typu wartości (na 
przykład moralnych, estetycznych, religijnych)15.

Filozofia starożytna skupiała uwagę przede wszystkim na 
ontologii, czyli filozofii bytu16.�Badanym�i�analizowanym�przed-
miotem był byt i w samym bycie szukano wszelkich racji, tłuma-
czących najrozmaitsze zaobserwowane stany rzeczy17. W bycie 
próbowano również odnaleźć odpowiedź na pytanie: czym jest 
wartość. Odpowiedź ta sprowadzała się zazwyczaj do wskazania 
jednego czy kilku elementów bytowych, które zarazem, w rozu-
mieniu odpowiadającego, decydowały o samej bytowości. War-
tością było to, dzięki czemu byt jawił się naprawdę jako byt. Już 
Sokrates18 zwrócił szczególną uwagę na zagadnienia etyczne 
i pojmowanie cnoty oraz dobra. Jako pierwszy podjął on próbę 
opracowania metody dochodzenia do obiektywnej wiedzy w de-
finiowaniu wartości i  cnót moralnych przez częściowe unieważ-
nienie subiektywnych mniemań człowieka, konfrontowanych ze 
społecznym stanem świadomości. Platon w swoim dziele Pań-
stwo19 ideę dobra uznał za najwyższą, najbardziej wartościową. 
Od tej idei wszystko inne jest zależne. To ona została ujęta jako 
„wartość” najwyższa, za byt istniejący sam w sobie.

Z kolei Arystoteles odróżnił wartość działania od wartości 
celów20. Jako pierwszy wprowadził podział dobra na dobro we-
wnętrzne (samo w sobie) i dobro zewnętrzne (dobro użyteczne) 
oraz dobro instrumentalne, przy czym wyższość przyznał tym 

15�Por.�Mały słownik etyczny, dz. cyt., s. 9.
16 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, Wrocław 1995, 

s.�143.
17 Por. M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, Lublin 1993, s. 324.
18 Por. H. Promieńska, Trwanie i zmiana wartości moralnych, Katowice 1991, s. 11.
19 Por. Platon, Państwo, tłum. Wł. Witwicki, Warszawa 1948.
20 Por. J. Ziółkowski, Kryzys wartości, „Communio” 18(1993)6, s. 26.
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dwóm pierwszym dobrom21. Ważnym dokonaniem tego filozofa 
był również podział wartości na użytkowe i wymienne22. Należy 
zaznaczyć, że pojęcie „wartość” u pisarzy starożytnych i średnio-
wiecznych używane było zamiennie z terminem „dobro” (łac. 
bonum). Natomiast sam termin „wartość” wystąpił w literaturze 
dopiero w XIX wieku.

Z kolei w średniowiecznej literaturze filozoficznej zostały wy-
różnione wartości transcendentalne i kategorialne. Wartości zali-
czane do pierwszej podstawowej grupy przypisane są do realnie 
istniejącej rzeczywistości, zwłaszcza jej zdolności do odsłaniania 
się poprzez prawdę, piękno i dobro. Do drugiej grupy wartości 
zaliczane są wartości witalne, ekonomiczne, estetyczne. Szcze-
gólne miejsce przynależy w niej wartościom moralnym, które re-
prezentują pewne doskonałe i doskonalące człowieka wzorce za-
chowań. Wypełniają i kształtują one otwartą przestrzeń między-�
ludzkich stosunków poprzez uczestnictwo i wynikające stąd po-
wiązania dobra osobowego z dobrem wspólnoty23.

Rozwijająca się do XIV wieku filozofia była zdominowana pod 
względem koncepcji wartości i dobra poglądami św. Augustyna 
i św. Tomasza24. Św. Augustyn wypowiadał się w tym samym 
duchu, co św. Tomasz, zakładając, że dobro godziwe i obiektyw-
ne – podstawy cnót moralnych – oparte są na rozumnej naturze 
człowieka. Ta koncepcja dobra i wartości panowała tak wszech-
władnie przez całe średniowiecze, że przeciwstawne jej poglądy 
w tym samym okresie nie miały właściwie żadnych godnych 
uwagi zwolenników. Dopiero pod koniec tej epoki teonomizm 
nie odrzucając tezy o istnieniu ogólnych i powszechnych warto-
ści moralnych, przyjmował jednocześnie, że są one tworem pozy-�
�

21 Por. J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 20.
22 Por. H. Borowski, Wartość jako przeżycie, dz. cyt., s. 9.
23 Por. E. Podrez, Czym są wartości?, „Ateneum Kapłańskie” 89(1997), s. 6-7.
24 Por. T. Ślipko, Etos chrześcijański. Zarys etyki ogólnej, Kraków 1974, s. 155-156.
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tywnego stanowienia woli Boga bez oparcia ich na obiektywnym 
porządku moralnym natury ludzkiej25.

Nie kwestionując znaczenia i wkładu filozofii starożytnej 
i średniowiecznej, należy wskazać, iż prawdziwy rozkwit filozo-
ficznej refleksji nad wartościami nastąpił w dobie filozofii nowo-
żytnej26. Jednak przyjmuje się, że na przełomie wieków XIX i XX, 
kiedy epoka filozofii nowożytnej powoli ustępowała miejsca nur-
tom dającym początek filozofii współczesnej (XX w.), teoria war-
tości uzyskała znaczną samodzielność jako dyscyplina filozoficz-
na27. Po raz pierwszy teorię wartości za samodzielną naukę uzna-
no w tak zwanej szkole austriackiej, której twórcy na przełomie 
XIX i XX wieku zajmowali katedry filozofii w Wiedniu, Grazu 
i Pradze. Głównym przedstawicielem tej szkoły był A. Meinong. 
Udział w tworzeniu nauki z teorii wartości miał też F. Brentano. 
Zarysy tej nauki zostały przedstawione wcześniej przez Ch. v. 
Ehfrenfelsa28. Okazuje się przy tym, że filozoficzna refleksja nad 
wartościami miała w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku dwie 
nazwy: „aksjologia” i „filozofia wartości”. Obu terminów używa-
no zamiennie. Za twórcę terminu „filozofia wartości” uważa się 
H. Munsterberga29. Różnice terminologiczne nie miały znaczą-
cego wpływu na kierunki poszukiwań. Zauważalny wzrost za-
interesowania aksjologią czy filozofią wartości nastąpił w chwili 
pojawienia się pojęcia „wartość” w naukach humanistycznych. 
Wielość stanowisk filozoficznych i metodologicznych różnico-
wała refleksję teoretyczną nad pojęciem wartości oraz procesami 
wartościowania, co wpłynęło na różne określenie zadań, przed 
którymi stanęła aksjologia30.

25 Por. tamże.
26 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. I., dz. cyt., s. 15.
27 Por. A. Glińska, Wartości – kodeksy – konflikty moralne, art. cyt., s. 36.
28 Por. W. Tatarkiewicz, Pisma z etyki i teorii szczęścia, dz. cyt., s. 75.
29 Por. S. Dziamski, Aksjologia, estetyka, etyka, Warszawa – Poznań 1981, s. 7.
30 Por. A. Molesztak, A. Tchorzewski, W. Wołoszyn, W kręgu wartości moral-

nych nauczyciela, dz. cyt., s. 12.
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Poczynając od XIX wieku, kiedy to w filozofii zaczęto posłu-
giwać się terminem „wartość”, rozpoczęła się też dyskusja nad 
możliwością zdefiniowania tego pojęcia. Jak dotąd nie wypraco-
wano jednolitej definicji „wartości”. 

Sam termin „wartość” (łac. valor) pochodzi od czasownika 
„być wartościowym”, „mieć znaczenie” (valere)31. Początkowo 
termin ten należał wyłącznie do języka codziennego i oznaczał 
siłę, zdrowie fizyczne bądź odwagę i męstwo lub moc charak-
teru. Dawniej rzadko mówiono o wartościach. Posługiwano się 
głównie pojęciami: „dobro” i „dobroć” (łac. bonum, bonitas) dla 
oznaczenia tej samej rzeczywistości. Dopiero z czasem zaczęto 
wskazywać na wartości w naukach szczegółowych: w matematy-
ce, muzyce, naukach prawnych i ekonomicznych, gdzie istniała 
wartość rzeczy, towaru, wartość użytkowa, przy czym „wartość” 
nie znaczy to samo, co „cenne”32.

Pojęcie „wartość” zostało wprowadzone do specjalistycznego 
leksykonu filozoficznego w latach sześćdziesiątych XIX wieku. 
Niemiecki filozof H. Lotze ustalił określony sens wartości33.�Od-
różnił on wartość od istnienia przedmiotu oraz jego cech jakoś-
ciowych. Dalsze prace filozofów zmierzały w kierunku dopra-
cowania pojęcia „wartość”, a w konsekwencji doprowadziły do 
wypracowania „teorii wartości”. Należy przy tym nadmienić, że 
często zamiast pojęcia „wartość” w języku filozoficznym używa 
się terminów synonimicznych, takich jak: „idea”, „cel”, „dosko-
nałość”, „norma”, czy wspomniane wcześniej „dobro”. Terminy 
te, co do sensu pokrywają się na ogół z terminem „wartość”, ale 
nie zawsze i nie całkowicie 34.

31 Por. S. Kowalczyk, Filozoficzne koncepcje wartości, art. cyt., s. 37.
32 Por. R. Darowski, Filozofia człowieka, dz. cyt., s. 100.
33�Por.�B.�Szotek, Praktyczność jako zasada filozofii w poglądach A. Tyszyńskiego, 

w:�Człowiek i świat wartości, dz. cyt., s. 217.
34 Por. S. Kowalczyk, Filozoficzne koncepcje wartości, art. cyt., s. 40.
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1.2. Wielorakie definiowanie i funkcjonowanie  
pojęcia „wartość”

W literaturze w zakresie definiowania terminu „wartość” za-
chodzą znaczne rozbieżności, czego następstwem są różnorodne 
jego definicje. Najczęściej zależą one od kierunku filozoficznego 
prezentowanego przez konkretnego autora. Różnorodność defi-
niowania pojęcia „wartość” wynika także z trudności, które łączą 
się z określeniem kategorii „wartości”. 

Spośród wielu istniejących definicji filozoficznych R. Darow-
ski35 wskazuje na trzy określenia wartości. Pierwsze przytacza 
za�W.�Bruggerem36. Wartość oznacza tutaj „byt, który dzięki swej 
treści oznacza i zawiera pewną doskonałość, a przez to wzbu-
dza pragnienie posiadania go”37. Drugi opis wartości oznacza 
„wszystko to, co pozwala nadać sens istnieniu ludzkiemu, co po-
zwala nam stawać się i być naprawdę ludźmi”38. W trzecim okre-
śleniu wartości przytaczone zostało sformułowanie M.A. Krąp-
ca39, w którym wartość oznacza „jakość bytu, o ile ten jest przed-
miotem intencyjnych aktów poznawczo-dążeniowych”40.

Problematyką wartości zajmują się także nauki społeczne, ta-
kie jak pedagogika, psychologia i socjologia. Choć dyscypliny 
te dotyczą różnych aspektów człowieczeństwa, podmiotem ich 
zainteresowania jest właściwie sam człowiek. Nauki te wzajem-
nie ze sobą współdziałają i wzajemnie się wspierają. Dokonując 
analizy przeglądu różnego rodzaju opracowań w zakresie ujmo-
wania i rozumienia wartości na terenie nauk społecznych, można 

35 Por. R. Darowski, Filozofia człowieka, dz. cyt., s. 100.
36 Por. tamże.
37 Por. tamże.
38 Tamże.
39 M.A. Krąpiec, Filozofia bytu a zagadnienie wartości, „Znak” 17(1965) nr 9, 

s.�430.
40 R. Darowski, Filozofia człowieka, dz. cyt., s. 100.
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dostrzec pewną bezsilność poszczególnych autorów wobec ba-
danej przez nich rzeczywistości aksjologicznej. Można przy tym 
wskazać na następujące punkty styczne, dotyczące problematyki 
świata wartości: 
 „wartości istnieją; 
  istnieje niezgodność co do rozumienia sposobu ich istnienia 

i ich natury;
  istnieje rozbieżność co do możliwości ich poznania; 
  wartości stanowią ważną dziedzinę badawczą;
  samo pojęcie „wartości” jawi się jako trudne do jednoznacznego 

zdefiniowania;
  wartości są ujmowane w różnorodne, często nieprzystające do 

siebie, klasyfikacje i typologie;
  wartości oznaczją różne klasy przedmiotów;
  wartości można ujmować hierarchicznie, systemowo, struktu-

ralnie;
  wobec wartości stosowane są różnorodne procedury badawcze;
  brak w dziedzinie teorii wartości takiego zagadnienia, którego 

rozwiązanie byłoby powszechnie uznane”41.�
Podejmując próbę analizy pojęcia „wartość” w pedagogice, 

należy wskazać, iż pełni ono szczególną rolę. Nie sposób bowiem 
zajmować się wychowaniem w oderwaniu od wartości. Wartości 
stanowią kluczowy problem dla edukacji ujmowanej jako pro-
ces polegający na wpajaniu wychowankom wartości, które są jej 
rdzeniem. Edukacja sprzyja wielostronnemu rozwojowi człowie-
ka, gdy staje się procesem jego integracji wokół wartości. Taka sy-
tuacja jest możliwa wówczas, gdy wartości przenikają cały proces 
kształcenia i wychowania42. Wartości występują w edukacji jako 

41 A. Ryk, Próba rozumienia pojęcia wartość w ujęciu nauk społecznych, w: Czło-
wiek – wartości – pedagogika, red. M. Nowicka-Kozioł, Kraków 2007, s. 89.

42 Por. E. Kobyłecka, Rozpoznawanie wartości przez uczniów szkół średnich 
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system norm rzutujących na poczynania pedagogów i uczniów. 
Podczas kształcenia i wychowania następuje odwołanie się do 
wartości, które wychowankowie mogą zaakceptować i zidenty-
fikować się z nimi. W tej perspektywie wartości są dla edukacji 
oraz nauk o niej swoistą kategorią. Stanowią bowiem dla tychże 
nauk źródło inspiracji i dyrektyw43.

Wartości i wartościowanie mają swoje szczególne miejsce i peł-
nią ważną rolę w pedagogice. Nie sposób bowiem charakteryzo-
wać procesu wychowania bez postawienia problemu wartości. 
Ponieważ wartości wyrażają to, co być powinno i czego człowiek 
pragnie, wpisują w rzeczywistość pewien sens ostateczny, uka-
zują to, co naprawdę istotne i do czego warto dążyć. Są filarami, 
na których opiera się życie społeczne, osobiste i wspólnotowe44.

W związku z powyższym wartości są istotnym elementem 
wychowania, częścią składową konstytuującą sytuację wycho-
wawczą oraz dokonujący się na tym podłożu proces wychowa-
nia. Wynika z tego doniosła konsekwencja: znaczenie wartości 
w wychowaniu zależy głównie od tego, jakie wartości są brane 
pod uwagę i świadomie wprowadzane do procesu wychowania. 
Niezwykle ważny jest w tym względzie właściwy dobór warto-
ści, które mają być kształtowane u wychowanka. Od tego bowiem 
zależeć będzie, jakim stanie się on człowiekiem45. B. Żurakowski46�
podkreśla, iż edukacja i świat wartości są ze sobą skorelowane, 
przy czym ukierunkowanie procesu wychowania na świat warto-

w procesie edukacji, Gorzów Wielkopolski 1998; B. Żurakowski, Edukacja do wybo-
ru wartości, w:�Tradycja i wyzwania. Edukacja, niepodległość, rozwój, red. K. Pacław-
ska, Kraków 1998.

43 Por. K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Toruń 1999, s. 31.
44 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji 

chrześcijańskiej, Lublin 2000, s. 393.
45 Por. M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, w: Człowiek – war-

tości – sens, dz. cyt., s. 241, 256.
46 Por. B. Żurakowski, Człowiek centralną wartością – wychowanie i wartości, w:�

Ku pełni człowieczeństwa, dz. cyt., s. 19.
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ści powinno, jego zdaniem, umożliwiać wychowankowi dozna-
wanie i zrozumienie wartości, a w końcu ich urzeczywistnianie.

Znaczenie pojęcia „wartość” w pedagogice wyjaśniane jest 
z różnych perspektyw. H. Muszyński47 pojęcie „wartości” łą-
czy z problematyką osobowości i postaw człowieka wobec ota-
czającego go świata. Jednym z głównych czynników rozwoju 
osobowości jest przeobrażanie się popędu w świadome dąże-
nie do realizacji wartości (są to tak zwane wyższe mechanizmy 
samoregulacji). Natomiast wartości w tym ujęciu to treści two-
rzące specyficzny przedmiot, który jest pewnym pojęciem abs-
trakcyjnym. Ten specyficzny przedmiot to rodzaj szczególnych 
zachowań ludzkich, nadrzędny wobec całego systemu układów 
postaw, wyznaczający motywacje do określonego działania. Za-
tem wartości to treść pojęć ogólnych albo abstrakcyjnych, wobec 
których osoby zajmują określone stanowisko. Dlatego też wy-
znaczają one kierunek działaniu człowieka. Natomiast system 
wartości to układ pojęć ogólnych, które stanowią przedmiot 
podstawowych postaw ludzkich, którym podporządkowana jest 
aktywność człowieka. H. Muszyński48 powiązał koncepcję war-
tości z koncepcją celów wychowania. Stąd wskazał na potrzebę 
aksjologicznych podstaw teorii wychowania. Jego zdaniem cele 
wychowania są pochodne od ideologii społecznej. Nadto są one 
uwarunkowane klasowo i historycznie. Ideologia w tym rozu-
mieniu nie jest jednak wartością najwyższą. Wartością tą, zda-
niem Muszyńskiego, jest człowiek, jego szczęście i rozwój49.

Problematyką wartości zajmował się również pedagog i histo-
ryk wychowania K. Kotłowski50. Zagadnienie wartości rozpatry-

47 Por. H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976; H. Muszyń-
ski, Ideał i cele wychowania, Warszawa 1974.

48 Por. H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, dz. cyt., s. 161-167; H. Muszyń-
ski, Ideał i cele wychowania, dz. cyt., s. 51-58.

49 Por. tamże.
50 Por. K. Konarzewski, Pedagogika celów czy pedagogika wartości, art. cyt., s. 113.
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wał on w kontekście teorii wychowania. Należy przy tym zazna-
czyć, że model wychowania opierał on, podobnie jak H. Muszyń-
ski, na laickim kanonie wartości moralnych socjalizmu. Chociaż 
zagadnienie wartości oraz ich rola w wychowaniu wysuwa się 
u tego autora na plan pierwszy, to jednak świadomie zrezygno-
wał on zarówno z definicji pojęcia „wartość”, jak i z własnej jego 
analizy. Sądził bowiem, że pojęcie „wartość” wyrasta z ogólniej-
szego stanowiska filozoficznego i, co się z tym wiąże, jego bliższe 
określenie jest w zasadzie możliwe jedynie na płaszczyźnie kon-
kretnej koncepcji filozoficznej. Zdaniem W. Cichonia51 przyjęcie 
takiego poglądu nie powinno jednak nikogo zwalniać od próby 
przynajmniej wstępnego sformułowania tego, o co w ogóle cho-
dzi, gdy mówi się o wartościach. Jest to głównie problem aksjo-
logiczno-filozoficzny i dlatego nie musi być definitywnie i do 
końca rozstrzygnięty przez pedagogów. Chcąc jednak rzetelnie 
ugruntować podstawy aksjologiczne wychowania, nie należy 
pomijać sformułowania określonej definicji wartości.

K. Kotłowski52 podkreślał bardzo dobitnie rolę wartości w kształ-
towaniu celów i ideałów wychowania. Według niego poprzez 
wychowanie dzieci i młodzieży dąży się do osiągnięcia jakiegoś 
celu, który jest wartością dla społeczeństwa czy jednostki53. Dla-
tego w tym sensie nie ma pedagogiki „bezwartościowej”. Może 
ona ujmować określony cel błędnie i przypisywać mu warto-
ści, których nie posiada. Niemniej w założeniach każdej z nich 
tkwi realizowanie czy osiąganie wartości lub jednego i drugiego. 
W innym przypadku żadna dziedzina wychowawcza nie miała-
by sensu. Same zaś cele wychowania znajdują się poza kategoria-
mi prawdy i fałszu. Dlatego można je badać pod względem ich 
zgodności z przyjętą ideologią, adekwatności do warunków spo-
łecznych oraz oceniać je w kategoriach „dobra i zła wynikających 

51 Por. W. Cichoń, Wartości – człowiek – wychowanie, dz. cyt., s. 139.
52 Por. K. Kotłowski, Filozofia wartości a zadanie pedagogiki, Wrocław 1968, s. 33.
53 Por. tamże.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



251.2. WIELORAKIE DEFINIOWANIE...

z akceptowanej ideologii i wynikającego z niej systemu warto-
ści”54. Takie prawidłowości działania, które badać ma teoria wy-
chowania, wiążą się ściśle z problematyką wartości. Istnieje tutaj 
zbieżność, zgodnie z przyjętym przez autora pewnikiem, który 
głosi, iż w pojęciu wartości tkwi zobowiązanie do działania. Po-
stulat działania wynika „aksjologicznie” z samej wartości prze-
kazanej za pośrednictwem normy. Dlatego więc teoria wychowa-
nia, która zajmuje się celami wychowania i działaniami umożli-
wiającymi ich realizację, powinna opierać się na teorii wartości 
jako jej aksjologicznej podstawie55.

Inne ujęcie aksjologii pedagogicznej prezentuje Cz. Herod56.�
Nawiązuje on wprost do filozoficznej antropologii. Punktem 
wyjścia dla jego ujęcia staje się koncepcja człowieka wywodząca 
się z marksistowskiej dialektyki antropologicznej. W konsekwen-
cji wartości stanowią wytworzony przez człowieka podmiotowy 
stosunek do rzeczywistości przyrodniczej, społecznej i kulturo-
wej, czyli „wartości to stosunek społeczny łączący ludzi z obiek-
tami ich intencjonalnej aktywności”57. W wyniku społecznego 
doświadczania i innych aktów wartościowania rodzą się war-
tości zobiektywizowane jako pojęcia, symbole i ideologie. War-
tości te w procesie socjalizacji są przejmowane przez człowieka, 
który je akceptuje i realizuje. Wartości jako stosunki społeczne 
nadbudowuje się nad stosunkami ekonomicznymi, politycznymi 
i komunikacyjnymi, przy czym świadomość aksjologiczna jed-
nostki – zgodnie z prawami dialektyki – określana jest przez byt 
społeczny. Powyższą koncepcję wartości autor ten stara się rea-
lizować w pedagogice, do której wprowadza pojęcie „wartości 

54 Por. K. Kotłowski, Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego, 
Wrocław 1976, s. 17.

55 Por. tamże, s. 19-20.
56 Por. Cz. Herod, Założenia teoretyczno-metodologiczne formułowania celów 

kształcenia i wychowania, w: Metodologiczne problemy nad modernizacją systemu 
oświaty, Warszawa 1978.

57 Tamże, s. 54.
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pedagogiczne”. Ten rodzaj wartości ma charakter funkcjonalny 
(osobowościowotwórczy) i nie jest ontycznie odrębny od spo-
łecznych stosunków wartości. Nadrzędną wartością pedagogicz-
ną w aksjologii Cz. Heroda jest wartościujący stosunek do czło-
wieka, wytworzony przez praktykę społeczeństwa rozwiniętego 
socjalizmu. Natomiast głównym celem, czyli „metacelem” wy-
chowania, jak go określił, jest społeczna autokracja jednostki58.

Odmienne rozumienie pojęcia „wartość” występuje u M. Ło-
bockiego59. Przez „wartość” rozumie na ogół to wszystko, co 
uznane zostaje za ważne i cenne dla jednostki czy społeczeństwa 
oraz co jest zarazem godne pożądania. Wartość ma zatem zwią-
zek z pozytywnymi odczuciami i stanowi zazwyczaj cel dążeń 
ludzkich. Wartość rozumiana w tych kategoriach uchodzi często 
za kryterium oceny osób, rzeczy, zjawisk, norm, zasad i tym sa-
mym jest ważną podstawą uznania czegoś za dobre lub złe. Rów-
nież wartość często bywa przez ludzi utożsamiana z samym do-
brem, czyli jest traktowana jako dobro samo w sobie, jak czynił to 
już Platon. Dlatego też jest ona przedmiotem ludzkich pragnień, 
czymś, o co warto zabiegać, o ile nie zagraża istnieniu ładu mo-
ralnego w świecie60. Ukoronowaniem tych pragnień są wartości 
uniwersalne i ponadczasowe, takie jak: dobro, prawda i piękno. 
M. Łobocki wymienia też wiele innych wartości o niebagatelnym 
znaczeniu dla egzystencji człowieka. Są to wartości witalne, eko-
nomiczne, kulturalne, polityczne, moralne, religijne. Mogą być 
one nie tylko przedmiotem pragnień człowieka. Mogą też zaspo-
kajać jego podstawowe potrzeby, a także stanowić istotny czyn-
nik regulacji jego postępowania i działania, jak również nadawać 
głębszy sens ludzkiej egzystencji. Skoro wartości odgrywają tak 
doniosłe znaczenie dla człowieka, zasługują na to, by uczynić je 

58 Por. tamże, s. 54-60.
59 Por. M. Łobocki, O wartościach w wychowaniu, „Problemy Opiekuńczo-�

-Wychowawcze” 1993 nr 9, s. 369.
60 Por. tamże.
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przedmiotem zainteresowania w pracy wychowawczej. Wycho-
wanie, które nie opiera się na wartościach, głównie tych uniwer-
salnych i ponadczasowych, i które nie odwołuje się do wartości 
człowieka jako osoby, jest wychowaniem niepełnym i powierz-
chownym, a nawet zwodniczym. Z tych też powodów proces 
wychowania wymaga trwałych podstaw aksjologicznych i an-
tropologicznych61. Dlatego ważne jest, by w pracy wychowaw-
czej wystrzegać się dawania pierwszeństwa tylko wartościom 
intelektualnym czy poznawczym. W wychowaniu muszą mieć 
miejsce przede wszystkim wartości uniwersalne ponadczasowe. 
Wartości te są głęboko zapisane w świadomości ludzi i są apro-
bowane przynajmniej zewnętrznie przez ogromną ich większość. 
Dają one rękojmię normalności i przetrwania życia, co znacznie 
podnosi ich rangę wśród wszystkich pozostałych wartości62.

Z� kolei� dla� K.� Konarzewskiego63 bliskim pojęciu „wartość” 
jest pojęcie „celu”, co wynika z zamiennego stosowania ich w pe-
dagogice. W ramach pedagogiki stosunki między tymi pojęciami 
mogą układać się różnie i sposób ułożenia tych stosunków może 
mieć istotne znaczenie dla charakteru całej dyscypliny. Dlatego 
rozważał dwa rozwiązania ujęte hasłowo: „pedagogika celów” 
czy „pedagogika wartości”. Zaznaczał przy tym, że w pedago-
gice celów, która dominuje w pedagogicznym piśmiennictwie, 
analiza wartości jest podporządkowana stanowieniu celów wy-
chowania. W pedagogice wartości stanowienie celów ustępuje 
miejsca analizie wartości form praktyki wychowania.

Fakt bliskoznaczności pojęcia „cel” i „wartość” dostrzegł tak-
że M. Łobocki64. Jego zdaniem złożoność procesu wychowania 
uwydatniają między innymi wzajemne relacje między uznawa-
nymi wartościami, w imię których się wychowuje, a celami, które 

61 Por. tamże.
62 Por. tamże, s. 371.
63 Por. K. Konarzewski, Pedagogika celów czy pedagogika wartości?, art. cyt., s. 111.
64 Por. M. Łobocki, O wartościach w wychowaniu, art. cyt., s. 372.
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pragnie się osiągnąć poprzez działalność wychowawczą. Są to 
relacje niezwykle subtelne i na ogół trudne do jasnego przedsta-
wienia. Na przykład cel wychowania, cieszący się powszechną 
aprobatą wychowawców i wychowanków, jest bezsprzecznie 
uznawaną przez nich wartością. Nie zawsze jednak uznawana 
wartość jest celem działalności wychowawczej. Uznawana war-
tość określa zazwyczaj sens podejmowanego celu wychowania 
i decyduje o jego stanowieniu. A nie każdy cel wychowania musi 
być przez wychowawców i wychowanków wartością w pełni 
aprobowaną. W takim znaczeniu każda z wartości może być ce-
lem wychowania, lecz nie każdy z realizowanych celów wycho-
wawczych zasługuje na uznanie go za wartościowy. Typowym 
tego przykładem są cele wychowania faszystowskiego i niektóre, 
jeszcze do niedawna w Polsce realizowane, cele wyprowadzone 
z ideologii marksizmu-leninizmu. Dlatego też stanowienie ce-
lów wychowania i ich realizacja wymaga pogłębionej znajomo-
ści i analizy wartości, w tym zwłaszcza ogólnoludzkich. Chodzi 
o to, aby proponowane cele znajdowały uzasadnienie w szeroko 
pojętej wiedzy o wartościach, a nade wszystko, aby nie rozmijały 
się z nią i były jej podporządkowane. W tym znaczeniu w pe-
dagogice powinno występować zdecydowane pierwszeństwo 
analizy wartości przed ustaleniem i formułowaniem celów wy-
chowania65.

M. Śnieżyński66 dokonując opisu pojęcia „wartość”, wskazał 
na istnienie określonych zasad dotyczących sposobu występo-
wania wartości. Jego zdaniem wartości mają moc obowiązują-
cą. Posiadają swoją ważność. Poza tym każda wartość jako taka 
jest abstrakcyjna i ogólna, obowiązuje bezpośrednio i bezwa-
runkowo. Wartości promieniują na całość bytu, odnoszą się do 
wolności, bezpieczeństwa, godności ludzkiej, dobra wspólnego 

65 Por. tamże.
66 Por. M. Śnieżyński, Wartości chrześcijańskie – wartości uniwersalne, „Wycho-

wawca” 1993 nr 6, s. 9.
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i samostanowienia. Wartości muszą być również uszeregowane 
w hierarchię znaczeń i stopni, przy czym wartości duchowe mają 
pierwszeństwo przed materialnymi, kulturowe zaś przed ekono-
micznymi.

Kwestię wartości porusza również w swoich pracach S. No-
wak67. Ujmuje on wartość nie jako przedmiot emocjonalnego 
pożądania, lecz jako podmiot godny pożądania i zasługujący na 
akceptację. Proces oceniania polega na tym, że przedmioty, ce-
chy przedmiotów, stany rzeczy, cele uznaje się za dobre, ważne, 
słuszne i właściwe, natomiast inne za naganne, nieistotne, nie-
godne starań i niewłaściwe. Wartości w tym znaczeniu określa-
ne są aktami aprobaty i akceptacji. Ponadto S. Nowak wskazał 
wartości, które należy wykorzystać w procesie wychowawczym. 
Grupuje je w następujące kategorie:
  pewne cechy biologiczne i fizjologiczne organizmu ludzkiego;
  pewne cechy psychiczne o charakterze osobowościowym;
  pewne umiejętności praktyczne;
  pewna wiedza o rzeczywistości;
  pewne normy, oceny, dążenia i pragnienia68.

Dla tego autora ukształtowanie wartości poprzez wychowanie 
polega na wypracowaniu określonych właściwości osoby ludz-
kiej, które są aprobowane przez społeczeństwo, polityków, wła-
dze oświatowe czy konkretnego wychowawcę, a nie takich, które 
są emocjonalnie upragnione, ku którym wychowawca dąży, by 
zapewnić sobie stan wewnętrznej równowagi czy emocjonalnej 
satysfakcji69.

67 Por. S. Nowak, Metodologiczne problemy teorii wychowania pojętej jako nauka 
praktyczna, w: Metodologiczne problemy pedagogiki, red. H. Muszyński, Wrocław 
– Warszawa – Kraków 1967, s. 18.

68 Por. tamże.
69 Por. tamże.
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Zdaniem M. Dziewieckiego70 w perspektywie pedagogicznej 
wartości można określić jako odkryte, w oparciu o doświadcze-
nie psychopedagogiczne, normy i zasady postępowania. Umoż-
liwiają one rozwój wychowanka oraz osiągnięcie przez niego 
trwałej satysfakcji z życia. Dlatego wartości powinny być okre-
ślone w oparciu o doświadczenie pedagogiczne. Jest to możliwe, 
bo nie każde postępowanie wychowanka prowadzi do jego roz-
woju i do osiągnięcia satysfakcji. Wartości nie wynikają jedynie 
z założeń i postulatów filozoficznych, moralnych czy religijnych. 
Są faktem empirycznym, wynikającym z analizy ludzkiego do-
świadczenia w odniesieniu do procesu rozwoju i wychowania. 
Podlegają weryfikacji empirycznej – sprzeczne z nimi postępo-
wanie prowadzi do zaburzeń w rozwoju wychowanka, do wy-
rządzania krzywdy sobie i innym. Doświadczenie pedagogicz-
ne potwierdza, że człowiek, zwłaszcza w wieku rozwojowym, 
potrafi krzywdzić samego siebie i zaburzać własny rozwój. Dla-
tego potrzebuje on określonego systemu norm i zasad sprzyjają-
cych własnemu rozwojowi, który to system jednocześnie będzie 
go chronił przed błędnymi postawami. W związku z tym oczy-
wista jest potrzeba wychowania ku wartościom, czyli potrzeba 
udzielania takiej pomocy wychowawczej dzieciom i młodzieży, 
by mogły odkryć i respektować wartości w powyższym rozu-
mieniu. Potrzeba wychowania ku wartościom wynika z empi-
rycznie udokumentowanego faktu, iż odkrycie i respektowanie 
wartości przez wychowanków nie jest ani spontaniczne, ani pro-
ste i łatwe71.

W wychowaniu ważne jest to, by wychowankowie nie tylko 
dostrzegli czy doświadczyli wartości w „sferze wiedzy” jako na-
uki o wartościach, lecz również odnaleźli wartości w sferze włas-
nych przeżyć, gdzie uzyskają one właściwy sobie wymiar�w�po-

70 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie ku wartościom, „Wychowawca” 1998 nr 9, 
s. 4-6.

71 Por. tamże.
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staci przekonań i uczuć. Wówczas te wartości będą akceptowane 
i doceniane72.�

Podsumowując rozważania dotyczące ujmowania wartości na 
gruncie pedagogiki, należy stwierdzić, iż pośród pedagogów nie 
ma zgodności co do jednoznacznego rozumienia pojęcia „war-
tość”. Większość pedagogów uważa, że w pedagogice wartości 
muszą być obecne, gdyż bez nich proces wychowania nie może 
zaistnieć. Dlatego nie jest obojętne, czy organizując pracę z dzieć-
mi i młodzieżą pedagog świadomie i celowo będzie przybliżał 
im bogactwo świata wartości, czy też nie. Sprawą niebagatelną 
jest również i to, jakim wartościom da on w wychowaniu pierw-
szeństwo, a jakie pominie.

Wartość jest przez jednych autorów ujmowana jako idea, byt, 
pojęcie istniejące obiektywnie. Inni mówią o pewnych wartoś-
ciach dla określonych ludzi. W tym ostatnim znaczeniu, zdaniem 
H. Świdy73, wartości na ogół funkcjonują w naukach społecznych 
i ujmuje się je w trzech znaczeniach. Po pierwsze – jako stany rze-
czy, na które ukierunkowane są ludzkie dążenia lub które zaspa-
kajają potrzeby człowieka. Po drugie – jako pozytywnie oceniane 
obiekty ludzkich postaw. Po trzecie – uznane za ogólne kryte-
rium, na podstawie którego człowiek uznaje różne obiekty jako 
godne pozytywnej oceny. Wartości ujęte w ten sposób mają nie-
bagatelne znaczenie dla funkcjonowania osobowego, ponieważ 
wyznaczają i integrują postawy wobec różnych obiektów. Warto-
ści decydują w równej mierze o tym, które obiekty będą oceniane 
przez osobę pozytywnie, jak i o tym, które obiekty będą uznawa-
ne za szczególnie ważne i istotne. Uznawanie określonych warto-
ści stanowi warunek sprzyjający powstaniu określonego rodzaju 
motywacji oraz rodzeniu się emocji pozostających w związku 
z postawami wobec różnych przedmiotów74.

72 Por. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Warszawa 2000, s. 11.
73 Por. H. Świda, Pojęcie wartości i jego znaczenie dla funkcjonowania osobowości, 

w:�Młodzież a wartości, red. H. Świda, Warszawa 1979, s. 68.
74 Por. tamże, s. 48.
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Pojęcie „wartość” obecne jest również w psychologii. Także 
i w tej dziedzinie nie jest jednoznacznie sformułowane, ze wzglę-
du na złożoność zagadnienia. Pojęcie to ma przede wszystkim 
zwracać uwagę na rolę, jaką wartości odgrywają w regulacji za-
chowania oraz na zjawiska im pokrewne. Jeżeli psycholog zajmu-
je się wartościami, to ma na uwadze z jednej strony sam proces 
wartościowania, jego warunki, urzeczywistnianie wartości przez 
ludzi, a także poziom ich uświadomienia i odkrywania oraz pro-
ces przypisywania osobom, zdarzeniom i rzeczom poziomu inte-
gracji z wartościami75.

Jedną z bardziej znanych koncepcji wartości w psychologii 
jest ujęcie C. Kluckhohna, dla którego wartość to głównie zja-
wisko o charakterze społecznym, w odróżnieniu od motywów, 
popędów i potrzeb. Uważał, że ludzkie życie musi być rozpatry-
wane w kategoriach moralnych, gdyż przebiega w środowisku 
społecznym. Wartości są „produktem” interakcji społecznych. 
Co więcej, zostały „wyprodukowane”, by regulować zachowania 
ludzi żyjących w zbiorowościach, gdyż tam, gdzie istnieją warto-
ści, istnieją także kodeksy i standardy. Warość łączy w sobie ele-
menty afektywne (godny pożądania), poznawcze (pojęcie) i wolicjo-
nalne (dokonywanie wyborów, preferencja). Są produktem kultury, 
ale każdy człowiek poddaje je własnej interpretacji, co powoduje, 
że wartości oprócz znaczeń nadanych im przez grupę, mają tak-
że niepowtarzalne znaczenie indywidualne76.

Do najwybitniejszych teoretyków i praktyków w dziedzinie 
wartości zalicza się M. Rokeacha77. Określa on wartość jako „sta-
łe przekonanie, że określony sposób postępowania lub ostatecz-
ny cel życia jest indywidualnie i społecznie bardziej pożądany 

75 Por. K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, dz. cyt., s. 12.
76 Por. P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości polska, europejska czy uni-

wersalna. Psychologiczne badania empiryczne, Lublin 2007, s. 40-42.
77 Por. tamże, s. 49-50; por. także M. Dziewiecki, Wychowanie ku wartościom, 

art. cyt., s. 4.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



331.2. WIELORAKIE DEFINIOWANIE...

(atrakcyjny) niż inne sposoby postępowania oraz niż inne cele 
życiowe (...), są to więc pewne standardy kierujące ludzką ak-
tywnością”78. Powyższa definicja sugeruje, że wartości to przeko-
nania, a nie obiektywne fakty, które w naukach szczegółowych 
można ustalić w sposób empiryczny, analizując ludzkie doświad-
czenia i obiektywne konsekwencje danego typu postępowania79.

Tendencję humanistyczną w rozumieniu wartości prezentuje 
A. Maslow80, który uważał, że żywy organizm, aby poprawnie 
funkcjonować, musi dokonywać wyborów. A. Maslow traktuje 
wybór (jako uwarunkowany wartością obiektu) działania z punk-
tu widzenia potrzeb jednostki, organizmu. Jego zdaniem zarów-
no potrzeby, jak i wartości są ustrukturalizowane hierarchicznie. 
Dominują motywacyjne potrzeby podstawowe, a dopiero po ich 
zaspokojeniu aktywizują się w odpowiednim układzie potrze-
by wtórne. Analogiczna zasada odnosi się do wartości. Potrzeby 
i wartości podstawowe są zarówno celem, jak też i krokiem do celu 
w postaci osiągnięcia wartości ostatecznych bytu jednostkowego. 
Wartością ostateczną jest samoaktualizacja, stanowiąca ukorono-
wanie dążeń wynikających z istnienia potrzeb podstawowych81.

Problemem wartości w odniesieniu do kultury zajmował się 
T. Parsons82, który uważał, że zawierają się one w kulturze, co jest 
faktem pierwotnym. Wartości są zaszczepione poprzez oddziały-
wanie kultury na jednostkę, nie są wytworem stosunków społecz-
nych, lecz wręcz odwrotnie. Zatem wartość to „element określo-
nego systemu symboli, który służy jako kryterium lub standard 
selekcji alternatyw orientacji przejawiających się w sytuacji”83.

78 M. Rokeach, The nature of human vallues, New York 1973, s. 5.
79 Por. M. Dziewiecki, Wychowanie ku wartościom, art. cyt., s. 4.
80 Por. P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości polska, europejska czy uni-

wersalna. Psychologiczne badania empiryczne, dz. cyt., s. 71-74.
81 Por. Cz. Matusewicz, Psychologia wartości, Warszawa 1975, s. 24-28.
82 Por. tamże, s. 30-34.
83 Tamże, s. 30.
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Powyższe analizy skłoniły Cz. Matusewicza84� do� uznania�
wartości za kryterium lub zasadę wyboru celu dążeń człowieka 
lub grup społecznych. Tak rozumiane wartości stanowią element 
świadomości społecznej, wpływający na wybory zachowań jed-
nostek w takich warunkach, w których wyznaczniki sytuacyj-
ne lub wewnątrzorganiczne pozostawiają margines swobody 
wyboru celu dążeń lub skłaniają osoby do przeciwstawienia się 
wartościowym wyznacznikom. Wartość jest tym elementem, 
który decyduje o wolności człowieka w zakresie jego wyborów. 
Wobec tego system wartości broni człowieka przed determini-
zmem. O wyborze wartości decyduje styl wychowania, zasób 
doświadczeń indywidualnych, wiedza o świecie, czyli wszystkie 
te informacje, które zaspokajają potrzeby orientacyjne. Przy tym 
wybór określonego systemu wartości jest wyborem w pełni świa-
domym. Cz. Matusewicz podzielił wartości na dyrektywne i po-
równawcze. Te pierwsze odgrywają rolę drogowskazów i dążeń, 
wśród których znajdują się cele bliskie i dalekie. Wartości okre-
ślające cele dalekie motywują człowieka do wyborów życiowych 
związanych z jego postępowaniem i stylem życia. Natomiast za 
wartości określające cele bliskie autor uznał wartości utylitarne, 
związane z gromadzeniem podstawowych dóbr służących jed-
nostce. Wartości porównawcze związane są natomiast z oceną, 
która może dotyczyć realizacji wartości dyrektywnych, rzeczy 
z punktu widzenia ich funkcjonalności. Wartości te nie wywiera-
ją wpływu na cele i dążenia człowieka. Pojawiają się one wtedy, 
gdy jednostka ma sprecyzowany plan działania85.

Problematyce wartości sporo uwagi poświęcił twórca analizy 
egzystencjalnej i logoterapii V.E. Frankl86. Wypracowana przez 
niego koncepcja wartości jest ściśle związana z podstawowym 

84 Por. tamże, s. 5.
85 Por. tamże, s. 66-67.
86 Por. M. Wolicki, Koncepcja wartości w analizie egzystencjalnej V.E. Frankla, 

„Collectanea Theologica” 59(1989) f. II, s. 43.
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dążeniem człowieka do realizacji sensu własnej egzystencji. We-
dług niego wartość związana jest z osobą, dlatego też wartością 
najwyższą będzie najdoskonalsza Osoba – Absolut. Osoba ma 
wartość sama w sobie, a rzecz ma wartość użytkową ze względu 
na osobę. Wartość osoby jako osoby, czyli jej godność, jest nieza-
leżna od jej wartości użytkowej dla społeczeństwa. Jest niezależ-
na od wszelkich innych danych: wieku, płci, pochodzenia i wy-
wodzi się z jej ścisłego powiązania z osobą Absolutu i z  podo-
bieństwa do niej. Z racji stworzenia każdego człowieka „na obraz 
i podobieństwo Boże” wszystkie osoby posiadają jednakową 
godność. Wyjątkowy związek osoby ludzkiej z Absolutem doko-
nuje się przez realizację wartości duchowych wyższego rzędu, to 
jest wartości religijnych i moralnych, które otrzymują swój walor 
poprzez bezpośredni związek z Bogiem i Jego prawem. Istnienie 
Absolutu, według twórcy logoterapii, gwarantuje nie tylko układ 
odniesienia dla wszelkich wartości, ale również i obiektywizm 
wartości, co pozwala z kolei mówić o różnych rodzajach wartości 
i ustalać ich hierarchię. Człowiek dąży ku wartościom i wybiera 
je w sposób wolny i przez świadomą decyzję, dlatego to dążenie 
nie ma charakteru popędowego czy instynktownego. Wartości 
nie popychają człowieka, lecz go pociągają87.

Amerykański psycholog i pedagog C. Rogers zajmował się 
znaczeniem wartości w procesie kształtowania osobowości. Czło-
wiek, jego zdaniem, żyjąc w atmosferze wolności wybiera warto-
ści wewnętrzne, które służą jego rozwojowi i rozwojowi innych 
ludzi. Obok tych wartości istnieją wartości narzucane jednostce 
przez otoczenie oraz wartości typu wyobrażeniowego. Te ostatnie 
są preferencjami ukierunkowanymi na osiągnięcie celów symbo-
licznie ukazywanych poprzez wyobrażenia pojęciowe. Inną gru-
pę wartości stanowią wartości typu obiektywnego, których istnie-
nie ma znaczenie dla wartości kultury. Dla C. Rogersa znaczenie 
mają tylko dwa pierwsze rodzaje wartości, ponieważ ich działanie 
w warunkach wolności, ułatwiającej proces dojrzewania, może 

87 Por. tamże.
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rozwinąć świat wartości właściwy dla normalnego dojrzałego 
człowieka. Człowiek dojrzały, żyjący w  jakiejkolwiek kulturze, 
dąży bowiem do wybierania trwałych wartości pozytywnych, 
które oddziałują na szerszą społeczność. Wartości sprzyjające 
rozwojowi osoby i całego społeczeństwa to wartości uniwersal-
ne, których aktualność jest bezdyskusyjna88.

Pojęcie „wartość” jest przez psychologów definiowane róż-
norodnie. Większość jednak psychologów uważa, że wartości 
są istotne w życiu każdego człowieka. Wartości bowiem nie tyl-
ko pociągają człowieka, stając się motorem jego działania, ale są 
także kryterium wartościowania siebie, innych i otaczającego 
świata. Dzięki wartościom człowiek decyduje, czy jego działania 
są dobre, czy złe. Wartości uosabiają to, co jest dla niego istotne 
i wspierają się na jego przekonaniach. Tworzą one fundamental-
ne zasady, według których człowiek żyje.

Z kolei socjologowie badają stosunki społeczne, poszukując 
prawidłowości powstawania i przekształcania się układów za-
chowań ludzkich – z tego powodu interesują się problematyką 
wartości. Również wśród socjologów definicja „wartości” budzi 
wiele kontrowersji i trudności. Wskazuje na to zakres rozbieżno-
ści w określeniu oraz rozumieniu wartości.

Definicje wartości w sensie socjologicznym charakteryzu-
ją się umieszczaniem wyznawanych przez jednostkę wartości 
w szerszym kontekście wpływów grupy społecznej. Zajęcie się 
kwestią wartości prowadzi do poszukiwania źródeł w pocho-
dzeniu społecznym, przynależności klasowej89. Oznacza to, iż 
cechą charakterystyczną wartości w rozumieniu socjologicz-
nym jest ich personalny i grupowy charakter. Wartości bowiem 
stanowią dla członków grupy płaszczyznę porównywania sie-

88 Por. S. Głaz, Poczucie zmiany siebie w okresie tworzenia się osobowości dojrza-
łej, Studium empiryczne nad młodzieżą akademicką, publikowana praca doktorska, 
Kraków 1993, s. 19-20.

89 Por. A. Molesztak, A. Tchorzewski, W. Wołoszyn, W kręgu wartości moral-
nych nauczyciela, dz. cyt., s. 41.
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bie z innymi. Są niejako bezosobowymi i obiektywnymi wymo-
gami narzucanymi przez grupę. Wartości są atrybutem grupy, 
odzwierciedlają jej cele, stanowią część grupowej ideologii. 
Przyczyniają się przez to do wzrostu poczucia identyfikacji, so-
lidarności wewnętrznej. Przy tym mnogość grup społecznych, 
w  których żyje współczesny człowiek, zakłada równocześnie 
mnogość wartości grupowych. Każda grupa społeczna ma sobie 
właściwy system wartości90.�

Termin „wartość” w dziedzinach socjologicznych jest ściśle 
związany z trzema głównymi kategoriami: społeczeństwem, kul-
turą i osobowością91. Socjologiczne definicje wartości umieszczają 
wartości w kontekście życia społecznego, czyli środowiska, grupy 
lub warstwy społecznej, do których jednostka przynależy i które 
warunkują sposób myślenia, odczuwania i reakcji członków92.�

Konkretny człowiek, który jest wolny i rozumny dokonuje 
wyboru między wartościami. Akceptuje je lub odrzuca. Świat 
wartości jest niejako dany jednostce, gdy ta pojawia się na sce-
nie życia społecznego. Cały świat wartości przekazywany jest 
osobie poprzez proces socjalizacji, który „uczłowiecza” orga-
nizm biologiczny, przekształca go w osobowość. To społeczeń-
stwo tworzy kodeks, system wartości i dokonuje hierarchizacji. 
W konsekwencji wartości stanowią rdzeń życia społecznego. Są 
więc podstawą tworzenia i funkcjonowania norm społecznych, 
które z kolei są artykulacją oczekiwań grupy w stosunku do za-
chowania jednostki. W ten sposób normy są instrumentem kon-
troli społecznej. Za pomocą kar i nagród społecznych zapewniają 
zgodność zachowania z istniejącymi w danym społeczeństwie 
wartościami93.�

90 Por. tamże, s. 30.
91 Por. S. Marczuk, Wokół socjologicznych definicji wartości, w: Człowiek i świat 

wartości, dz. cyt., s. 105.
92 Por. J. Ziółkowski, Kryzys wartości, art., cyt., s. 29.
93 Por. tamże.
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Jedną z najszerzej akceptowanych definicji wartości w środo-
wisku socjologicznym jest definicja H. Beckera, będąca rezultatem 
przeglądu podstawowych sposobów formułowania tego pojęcia 
w�literaturze94. Wartość tutaj to „wspólne standardy kulturowe, 
wedle których można porównywać i osądzać ważkość – moralną, 
estetyczną czy poznawczą – tego, co jest przedmiotem postaw, 
pragnień i potrzeb. Istnieje przekonanie wśród tych wszystkich, 
którym wspólny jest zespół owych standardów, że są one istotne 
i że należy je stosować przy nadawaniu wartości przedmiotowi, 
odnosząc go do potrzeb, pragnień i postaw, i w ocenie przedmio-
tu, porównując jego ważkość z ważkością przedmiotu”95.

Analizie pojęcia „wartość” poświęcono wiele miejsca w li-
teraturze socjologicznej96. Pogłębione opracowanie omawianej 
problematyki występuje u M. Misztal97, która ujmuje wartości 
w trzy odrębne kategorie. Pierwsza kategoria obejmuje defini-
cje, w których wartość traktowana jest jako zjawisko o charakte-
rze psychologicznym. Tutaj wartość ujmowana jest jako element 
systemu przekonań jednostki o nienormatywnym lub o nor-
matywnym charakterze oraz jako przekonania innych ludzi na 
temat stanu psychicznego, fizycznego i działań jednostki uwa-
żanych za godne pożądania, ponadto jako przedmiot, który za-
spakaja potrzeby jednostki, bądź jako zdolność przedmiotu do 
zaspokajania potrzeb, które mogą powstać w zetknięciu z tym 
przedmiotem, bądź są to jakiekolwiek przedmioty jakichkol-
wiek�potrzeb98.

94 Por. tamże; autor powołuje się na artykuł: H. Becker, Value, w:�Dictionary of 
the Social Scirnces, UNESCO 1964, s. 744.

95 J. Ziółkowski, Kryzys wartości, art. cyt., s. 30.
96 Por. J. Mariański, Socjologia moralności, Lublin 2006, s. 292-359.
97 Por. M. Misztal, Pojęcie wartości w socjologii, „Studia Socjologiczne” 1975 

nr 4, s. 24; por. także M. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa�
1980, s. 14.

98 Por. M. Misztal, Problematyka wartości w socjologii, dz. cyt., s. 14.
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Kolejna kategoria wyróżniona przez autorkę to definicje, któ-
re traktują wartość jako zjawisko socjologiczne. W tym przypad-
ku wartości to przedmioty i przekonania o nienormatywnym 
charakterze, determinujące względnie podobne przeżycia psy-
chiczne i działania jednostek będących członkami grup społecz-
nych. Wówczas wartości są zewnętrzne wobec jednostki i mają 
charakter obiektywny.  Wartości w tej kategorii to także przeko-
nania rozpowszechnione w grupie społecznej, określające godne 
pożądania sądy i zachowania jej członków. Podkreślony jest tu-
taj normatywny, społeczny i poznawczy charakter wartości. Do 
tych definicji zaliczono również ujęcie wartości jako przekonań 
jednostek lub przekonań rozpowszechnionych w grupach spo-
łecznych, które to przekonania określają cechy godne pożądania 
poszczególnych grup społecznych lub społeczeństw99. 

Ostatnia kategoria wyodrębniona przez M. Misztal to ujęcie 
wartości jako zjawiska o charakterze kulturowym. Wartości są 
tutaj rozumiane jako powszechnie cenione i pożądane przedmio-
ty oraz pewne wspólne elementy systemu symbolicznego społe-
czeństwa globalnego, w niewielkim stopniu różnicowane indy-
widualnie i grupowo. Wartości tu to także powszechnie akcepto-
wane w danym społeczeństwie sądy egzystencjalno-normatyw-
ne oraz normatywne elementy podzielanego systemu symboli, 
stanowiące podstawę wyboru określonych przedmiotów, dzia-
łań i przekonań100. 

Socjologiczne definicje wartości poszukują źródeł wartości 
w pochodzeniu społecznym jednostki, przynależności klasowej, 
warstwowej, społeczno-zawodowej, zbiorze ról, w ramach które-
go ona funkcjonuje. Osoby zajmujące się problematyką wartości 
w socjologii często odwołują się do terminów używanych w psy-
chologicznych teoriach motywacji101. Odniesienie to może być 

99 Por. tamże.
100 Por. tamże.
101 Por. S. Marczuk, Pojęcie „wartości” w socjologii polskiej, art. cyt., s. 107.
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bezpośrednie i wtedy wartość jest definiowana psychologicznie 
lub poprzez inne kategorie pojęciowe, będące ogniwami pośred-
nimi, jak na przykład teoria działań, czynności społecznych102.�

Znaczącą rolę w rozwoju problematyki wartości w socjolo-
gii przypisuje się F. Znanieckiemu, który wartości traktuje jako 
obiekty determinujące określone przeżycia psychiczne i działa-
nia jednostek, członków grupy społecznej. Wartości są tym, co 
może stanowić potencjalny przedmiot ludzkich działań. Nato-
miast wartościami, które przede wszystkim interesują socjologa, 
są społeczne reguły zachowania wywołujące postawy: zwyczaje, 
obrzędy, normy prawne i wychowawcze, przekonania103.

Próby łączenia ukierunkowania na jednostkę i na społeczeń-
stwo w definicji wartości podjął się J. Szczepański104.� Jego�zda-
niem wartość to dowolny przedmiot materialny lub idealny, to 
idea lub instytucja, przedmiot rzeczywisty czy wyimaginowany, 
w stosunku do którego osoba lub zbiorowość przyjmują postawę 
szacunku, przypisują im ważną rolę w życiu. Autor traktuje war-
tość jako zjawisko kulturowe, choć ujawniające się w sytuacjach 
związanych z funkcjonowaniem człowieka jako społecznie mo-
dyfikowanej struktury biologicznej. Wartości regulują procesy 
zaspokajania potrzeb. Nadto warunkują one wybór środków ich 
zaspokajania, a także określają preferencje dążeń ludzkich.

Sporo uwagi problematyce wartości poświęcił w swoich 
pracach naukowych J. Mariański105, który wskazał, że wartości 
można rozumieć jako duchowe, moralne przekonanie jednostek 
i grup społecznych, kierujące postawami oraz zachowaniami jed-
nostek i społeczeństwa. Jeżeli zmieniają się wartości, zmieniają 

102 Por. tamże; por. K. Grzegorczyk, O pojęciu wartości w antropologii kultural-
nej, „Studia Socjologiczne” 1971 nr 1, s. 17-23.

103 Por. S. Marczuk, Pojęcie „wartości” w socjologii polskiej, art. cyt., s. 107.
104 Por. J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963, s. 53-56.
105 Por. J. Mariański, W poszukiwaniu sensu życia. Szkice socjologiczno-pastoralne, 

 Lublin 1990, s. 161-173.
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się także zależne od nich postawy i wzory zachowań. Przy tym 
wartości mają charakter bardziej ogólnych i trwałych orientacji, 
określających perspektywy życia codziennego, jego sens i zna-
czenie, a także pośrednio wyznaczają normy odnoszące się do 
konkretnych zachowań. Jego zdaniem wartości pozwalają czło-
wiekowi żyć z pewnym optymizmem i zadowoleniem. Wartości 
wybrane i zaakceptowane są w stanie zaspokoić ludzkie potrze-
by, w tym najważniejszą potrzebę sensu życia. Służą one zatem 
twórczemu rozwojowi i dynamizmowi życiowemu, nadają życiu 
ludzkiemu określoną perspektywę. Uporządkowane i zhierar-
chizowane wartości, zdaniem tegoż autora, integrują osobowość 
jednostki i wyznaczają kierunek jej rozwoju. Wartości i wartoś-
ciowanie nadają właściwy kształt ludzkiemu życiu, gdyż uzna-
wane są w znacznej mierze za wyznacznik zachowań człowieka. 
Intelektualny i emocjonalny wybór określonego systemu warto-
ści tworzy, zdaniem Mariańskiego, swoistą „filozofię życia” czło-
wieka. Jeżeli więc osoba nie poddaje swoich działań pewnemu 
punktowi widzenia, określonej hierarchii wartości, wówczas jej 
działania stają się z czasem bezsensowne.

Z socjologicznego punktu widzenia wartości, zdaniem J. Ma-
riańskiego, nie są jednolite. Mimo tego, autor podkreśla, że w ży-
ciu jednostki i grup społecznych funkcjonują różnorodne warto-
ści i ich hierarchie. Socjolog może zatem stwierdzić ich istnienie 
i działanie w życiu człowieka, może interpretować i wyjaśniać 
zjawiska moralne w świetle tych hierarchii, nie może się jednak 
wypowiadać na temat ich natury, prawdziwości czy fałszywości. 
Z socjologicznego punktu widzenia wartości odnoszą się do pod-
stawowych, centralnych i ogólnych ujęć celów i linii wiodących 
w zakresie orientacji życia w obrębie grup społecznych, społe-
czeństwa, kultury, społeczności świata. Są one rezultatem złożo-
nych historycznie społeczno-kulturowych procesów przemian. 
Dlatego wartości mają charakter historycznie zmienny i kul-
turowo relatywny. Ponadto są podatne na dalsze modyfikacje 
i przekształcenia, zależą od całokształtu stosunków społecznych 
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w społeczeństwie i również w pewnym sensie go odzwiercied-
lają. Szczególnie, gdy wartości rozumiane są jako cele i dążenia 
jednostek i grup społecznych106.

Socjologowie przyznają, że wartości umożliwiają rozwój czło-
wieka i osiągnięcie satysfakcji w życiu, przy czym umieszczają 
oni uznawane przez jednostkę wartości w szerszym kontekście 
wpływów grup społecznych. Precyzyjne określenie wartości 
przez poszczególnych autorów jest sprawą bardzo złożoną. Nie 
ma w tym względzie całkowitej zgodności.

Z dotychczasowych analiz wynika, iż wartości są interdyscy-
plinarnym konstruktem, dlatego poszukując odpowiedzi na py-
tanie: czym są wartości, warto odwołać się również do nauk teo-
logicznych. Już Platon podkreślał znaczenie teologii dla pozna-
nia prawdy o świecie i człowieku. Uważał, że jeżeli ktoś szuka 
prawdy, powinien poznać nie tylko dostępną wiedzę o świecie, 
ale również wszystko to, co zawarte jest w „świętej tradycji”107.�

Objawienie stanowi fundament teologicznego patrzenia na 
świat wartości i oznacza tutaj pierwotny, znajdujący się poza 
wszelką pojmowalnością akt przekazu, w którym zawarte jest 
to, „co mówi Bóg”108. Dla osoby wierzącej istota człowieczeństwa 
w pełni wyjaśnia się w tajemnicy Słowa Wcielonego, gdzie Chry-
stus ukazuje człowiekowi jego najważniejsze powołanie. Dlate-
go poszukiwanie wartości i norm dokonuje się na płaszczyźnie 
rzeczywistości ludzkiej, z jaką człowiek ma do czynienia w tym 
świecie. Rzeczywistość ta ma także transcendentny wymiar, 
który w całej swojej pełni został ukazany w objawieniu się Boga 
w osobie Jezusa Chrystusa109.�

106 Por. tamże, s. 334-335.
107 Por. M. Mróz, Teologiczne podłoże odzyskiwania wartości, art. cyt., s. 169.
108 Por. tamże.
109 Por. Cornelius J. Van der Poel, W poszukiwaniu wartości ludzkich, Warszawa 

1979, s. 73.
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Poprzez objawienie sam Bóg odsłania prawdę o sprawach 
najbardziej istotnych dla życia ludzkiego. Teologia, zwłaszcza 
chrześcijańska, pełni więc funkcję poznawczo-informacyjną, po-
szerzając horyzonty człowieka w tym, co dotyczy jego samego 
i jego życia. Teologia wskazuje nadto na te cele – wartości, które 
powinny stać się przedmiotem pragnień i dążeń człowieka i któ-
rych realizacja ma nadać sens jego życiu, jego działalności kultu-
rowej, a także zapewnić mu szczęście i spełnienie siebie110.

W ujęciu teologii „wartości” są również pojęciem wieloznacz-
nym. Posiadają obiektywny charakter, bowiem człowiek nie two-
rzy nigdy wartości bez żadnej podstawy w rzeczy111. Fakt, iż war-
tości należą do obiektywnej sfery rzeczywistości, wypływa z toż-
samości zachodzącej między bytem a wartością. Wartość stanowi 
przymiot i właściwość bytu, jest niejako „wtopiona” w rzecz. 
Nie istnieje odrębnie od bytu, ale istnieje realnie w bycie, z nim 
się utożsamia. Jej realność jest ontologiczna i personalistyczna. 
Pierwsza realność jest zależna od aktu istnienia bytu, który jest 
„nosicielem” wartości. Natomiast realność personalistyczna wią-
że się z faktem powiązania świata wartości ze światem osób, gdyż 
wartości są realne dzięki osobie: formalnie – w wyniku działal-
ności człowieka, fundamentalnie – dzięki sprawczej mocy Boga 
– praprzyczyny wszystkiego112. Ten fakt wskazuje na związek 
wartości z  osobą ludzką. Każda wartość jest wartością dla ko-
goś. Ludzie odczuwają wewnętrzną potrzebę odkrywania warto-
ści, kierują się ku wartościom, które stanowią dla nich potrzebę. 
Człowiek przeżywa wartość, ale jej nie tworzy. Natomiast samo 
przeżycie wartości może być różnorodne i zawiera w sobie dwa 
czynniki: obiektywny, którym jest przeżywana wartość, oraz su-
biektywny, którym jest przeżycie wartości113. Ważne jest również 

110 Por. tamże, s. 172.
111 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 142.
112 Por. S. Kowalczyk, Filozoficzne koncepcje wartości, art. cyt., s. 50.
113 Por. M. Mróz, Teologiczne podłoże odzyskiwania wartości, art. cyt., s. 151.
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dostrzeżenie, iż w wartości zawiera się „powinność bycia”. Dla-
tego wartości winny być zachowywane, strzeżone i  rozwijane, 
bo one wprowadzają porządek w ludzkim świecie, utwierdzają 
ład w samym człowieku, realizatorze owych wartości.

S. Kowalczyk114 wskazuje nadto na jeszcze jeden fakt. War-
tość określana jest często jako rzecz będąca przedmiotem dzia-
łań, gdyż zawiera moment podporządkowania się, możliwość 
bycia podmiotem dążeń. W tym znaczeniu można stwierdzić, że 
wartość posiada charakter dynamiczny. Można w niej dostrzec 
istnienie dwóch nierozerwalnych elementów: byt oraz jego re-
lację do podmiotu. W tym ostatnim aspekcie wartość związana 
jest z celem, gdyż pociąga człowieka ku sobie, staje się przedmio-
tem jego pożądania, z zastrzeżeniem, że jest dla niego atrakcyjna 
w sposób potencjalny. W tym kontekście wartość to nie sam byt, 
który leży poza zasięgiem poznania i wyboru człowieka, ani też 
samo przeżycie emocjonalne czy poznawcze człowieka (subiek-
tywizacja wartości), lecz specyficzna jakość „bytu, ujętego w rela-
cji do poznającego i dokonującego wyboru człowieka”. Wartość 
istnieje w bycie, który pociąga lub odpycha osobę. Dlatego też 
człowiek nie może pozostać wobec niej obojętny. Z tego też po-
wodu wartość jest zawsze bytem dla kogoś. Przeżycie wartości 
dokonuje się w sposób indywidualny i zwykle doskonali osobę 
ludzką, motywuje ją do działania, nadaje sens jej życiu115.

Katolicki etyk T. Ślipko116 przez wartość, w najogólniejszym 
znaczeniu tego pojęcia, rozumie doskonałość jakiegoś przed-
miotu, która odpowiada określonym uzdolnieniom osoby ludz-
kiej i przedstawia się jej jako lepsza (aktualnie lub potencjalnie) 
od porównywalnych z nią innych doskonałości tego samego 
lub innego przedmiotu, co sprawia, że jest ona ceniona i pożą-
dana. Z powyższego określenia wynikają następujące wnioski. 

114 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 150.
115 Por. S. Kowalczyk, Kim jest człowiek?, Wrocław 1992, s. 105-106.
116 Por. T. Ślipko, Etos chrześcijański. Zarys etyki ogólnej, dz. cyt., s.115.
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Po pierwsze, wartość, będąca doskonałością danego przedmio-
tu, tkwi w tym przedmiocie jako swym obiektywnym uwa-
runkowaniu. Po drugie, specyfikujące ją cechy sprowadzają się 
do dwu podstawowych relacji. W pierwszej kolejności chodzi 
o relacje odpowiedniości w stosunku do określonych uzdolnień 
osoby ludzkiej, następnie zaś o relację preferencji w stosunku 
do innych doskonałości tego samego przedmiotu lub też innych 
przedmiotów117.

Analizując problematykę wartości w perspektywie teolo-
gicznej, warto wskazać na twierdzenia Corneliusa J. Van der 
Poela118, który zwrócił uwagę na fakt, iż dwa pojęcia: „wartość” 
i „norma”, często są stosowane zamiennie, chociaż wartości 
i normy nie oznaczają tego samego. Wartość, jego zdaniem, od-
nosi się bowiem do rozumienia określonego dobra dla jednostki 
lub społeczeństwa, które jest uważane za godne realizacji. Nato-
miast norma odnosi się do sposobu i granic, w obrębie których 
możliwa jest konkretna realizacja wartości. Autor ten wyjaśnia, 
że pomiędzy wartością i normą istnieje wzajemna zależność. 
Norma określa wartość, a wartość narzuca normie pewne gra-
nice. Związki i zależności zachodzące pomiędzy wartościami 
i normami najlepiej i najpełniej wyrażają się w życiu ludzkim. 
Nigdy nie są one statyczne, lecz ulegają zmianie. Oznacza to, 
że poprzez postęp wiedzy ludzkiej oraz dzięki możliwościom 
technicznym otwierają się nowe drogi dla wyrażenia ludzkiej 
potencjalności. W ten sposób wartości istniejące uzyskują nowy 
wymiar lub tworzą się wartości całkowicie nowe. Konsekwencją 
tego są zasady i sformułowania dotyczące wszystkiego, co do-
bre lub złe. Dlatego też zasady nie mogą być ustalone raz na za-
wsze, ale są przedmiotem stałego poszukiwania człowieka. Au-
tor powołując się przy tym na dokumenty Soboru Watykańskie-
go II, podkreśla, iż ludzie muszą podjąć trud, by mogli odczytać 

117 Por. tamże.
118 Por. Cornelius J. Van der Poel, W poszukiwaniu wartości ludzkich, dz. cyt., s. 67.
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autentyczne znaki Bożej obecności i zamysłu w wydarzeniach, 
pragnieniach i potrzebach. W konsekwencji dochodzi do wnio-
sku, że to jednak nie eliminuje potrzeby formułowania wartości, 
norm czy praw. Dzieje się tak dlatego, że ludzkie ograniczenia 
wymagają takich właśnie określeń i sformułowań. Człowiek, 
który wierzy w Boga osobowego i uznaje go za Stwórcę człowie-
ka i świata, uzna również, iż sam nie może być prawem dla sie-
bie. Dlatego też jego postępowanie powinno być zgodne z wolą 
Stwórcy, od którego jest całkowicie zależny119.�

Osoba ludzka nie może w pełni się rozwijać bez określonej 
grupy społecznej, a jednocześnie potrzebuje ona odpowiedniego 
światopoglądu i systemu wartości, na których oparłaby zasady 
swojego działania na co dzień i które pozwoliłyby wyjaśnić jej 
sens życia. Rzeczywistość chrześcijańska łączy w sobie dwa dary: 
dar, którym jest natura rozumna, gotowa przyjmować i przeży-
wać wartości, oraz dar łaski nadprzyrodzonej, spełniającej w nie-
możliwy do przewidzenia sposób oczekiwania natury; dar, który 
sprawia, że człowiek jest uczestnikiem boskiego wartościowania 
rzeczywistości. W wartościach chrześcijańskich zawierają się za-
tem elementy boskie, nieosiągalne wysiłkiem człowieka, lecz jed-
noczące się z nim, przenikające jego przeżywanie. Są one przy-
jęciem, wcieleniem, przekształceniem zapewniającym zarazem 
jedność i rozróżnienie dwóch niewspółmierności: wartości ogól-
noludzkich i zdefiniowanej nadprzyrodzoności. Zatem chrześci-
jańska nowość nie polega na formułowaniu nowych co do treści 
wartości, lecz na odsłonięciu takich aspektów, które stanowią po-
głębienie uzasadnienia tychże wartości, a poprzez to spotęgowa-
nie motywów ich urzeczywistnienia120.

Do teorii wartości chrześcijaństwo wniosło swój wkład prze-
de wszystkim przez stawianie Bożego objawienia za nadrzęd-
ną normę dla człowieka. Istotne jest przy tym podkreślenie, że 

119 Por. tamże.
120 Por. M. Mróz, Teologiczne podłoże odzyskiwania wartości, art. cyt., s. 168.
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oparty na objawieniu światopogląd ma prowadzić człowieka do 
pełni człowieczeństwa. Zakładając przy tym, że struktura świa-
topoglądu chrześcijańskiego zawiera prawdy teoretyczne oraz 
praktyczno-wartościujące, podstawą tak kształtowanego świato-
poglądu winien stawać się: zespół sądów; teoria oparta na pozna-
niu świata w świetle rozumu i objawienia; zespół zasad i faktów 
pozwalających wyjaśnić początek i sens świata oraz człowieka. 
Sądy te są fundamentem uznania określonego systemu warto-
ści, na którym opierają się zasady etyczne, porządkujące życie 
poszczególnych jednostek i  całego społeczeństwa. Powyższe 
stanowisko uzasadnia przeświadczenie, iż chrześcijaństwo jest 
całościowym ujęciem rzeczywistości, w pierwszym rzędzie sku-
piającym uwagę na człowieku (personalizm), jako substancjonal-
nym bycie psychofizycznym, łączącym elementy materii i ducha. 
Konsekwencją psychicznego „ja” jest uznanie nieśmiertelności 
człowieka. W strukturze światopoglądu chrześcijańskiego wy-
stępują również elementy filozoficzne, gdzie uznaje się pierw-
szeństwo bytowe i czasowe ducha nad materią. To z kolei łączy 
się z  uznaniem istnienia osobowego Boga – odrębnego od świata 
i będącego jego ostateczną stwórczą przyczyną121. Tym samym 
światopogląd chrześcijański szukając odpowiedzi dotyczących 
świata i sensu ludzkiego życia, opiera się nie tylko na elemen-
tach naturalno-filozoficznych, lecz także na prawdach objawio-
nych. Boże objawienie pełni zatem w chrześcijańskim rozumie-
niu wartości funkcję wartości absolutnej. Ten punkt patrzenia 
na wartości domaga się zatem od człowieka respektowania za-
równo wartości objawionych, jak też samego dawcy objawienia 
– Boga. W tym także sensie chrześcijańska teoria wartości cha-
rakteryzuje się dwoma wymiarami: teocentrycznym i antropolo-
gicznym122. Jej teocentryzm wynika z faktu, iż Bóg jest uważany 

121 Por. S. Kowalczyk, Kształtowanie światopoglądu chrześcijańskiego jako zespołu 
wartości, w: Wychowanie w rodzinie, red. F. Adamski, Kraków1982, s. 164.

122 Por. tamże, s. 174.
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w niej za wartość najwyższą, za cel i praźródło wszelkich warto-
ści. Z drugiej strony, w chrześcijaństwie znaczącą i węzłową rolę 
odgrywa człowiek, co również zostaje odzwierciedlone w skali 
wartości, gdyż koncepcja człowieka rzutuje na rozumienie war-
tości. Zatem teocentryzm, koncentrujący się wokół osoby Boga, 
będącego najdoskonalszym Bytem i największą wartością, nie 
powoduje pominięcia samego człowieka. Przekonanie to do-
datkowo uzasadnia wiara chrześcijan w to, że Syn Boży, Jezus 
Chrystus, wcielony w ludzką naturę i dokonujący odkupienia, 
jest Bogiem bliskim człowiekowi. Wcielenie Jezusa jest zatem 
potwierdzeniem godności człowieka. Osoba bowiem według 
Pisma Świętego, jest dzieckiem Boga, bratem Jezusa i świątynią 
Ducha Świętego. Człowiek został „stworzony na wyobrażenie 
Boga”123, co oznacza, że Bóg pragnie mieć w człowieku partnera 
i współzarządcę świata. Płynąca z objawienia nauka o godności 
człowieka zawsze wiąże się z konkretnymi zadaniami moral-
no-społecznymi, przed którymi został przez Boga postawiony 
człowiek i które powinien realizować w swoim życiu. Zadania 
te zawarte są w przykazaniu miłości Boga i człowieka. Zatem 
chrześcijaństwo nie ogranicza się tylko do określonych prawd 
religijnych, lecz wymaga od człowieka, aby wprowadzał warto-
ści zawarte w wierze – w czyn124.

W wymiarze antropologicznym chrześcijańska teoria warto-
ści zmierza do ukazania miejsca człowieka w świecie, ale miej-
sca postrzeganego z perspektywy Bożego objawienia. Chodzi tu 
o dostrzeżenie, że człowiek został przez Boga włączony w rze-
czywistość nadprzyrodzoną. Oznacza to, że antropologia widzi 
w człowieku dwojaki wymiar jego bytowania: materialno-bio-
logiczny i psychiczno-duchowy, który umożliwia dostrzeżenie 
w osobie istoty uwrażliwionej na świat wartości wyższych. Takie 

123 Rdz 1, 27.
124 Por. S. Kowalczyk, Kształtowanie światopoglądu chrześcijańskiego jako zespołu 

wartości, art. cyt., s. 169-170.
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postrzeganie antropologicznego wymiaru chrześcijańskiej teorii 
wartości uzasadnia się tym, że człowiek ze swej istoty jest ukie-
runkowany na świat wartości. Jest on zdolny dostrzegać je, kla-
syfikować oraz realizować. To z kolei potwierdza jego pozamate-
rialny wymiar, umożliwiający tworzenie świata kultury ducho-
wej, który obejmuje takie wartości, jak: prawda, dobro, piękno 
oraz inne wartości na nich oparte. Zdajemy sobie przy tym spra-
wę, że wartości te są fundamentem życia duchowego jednostki. 
Bez nich to życie zamiera. Dlatego też życie ludzkie domaga się 
ciągłego angażowania w świat wartości, który decyduje o godno-
ści człowieka125.

Analizując rzeczywistość wartości chrześcijańskich, T. Sty-
czeń126 wskazuje, iż uniwersalne wartości ludzkie są zarazem 
wartościami chrześcijańskimi. Zwraca przy tym uwagę, że 
współcześnie przeciwstawia się chrześcijaństwo wartościom 
ludzkim. Rodzi się dziś lęk przed przymiotnikiem „chrześci-
jański” w kontekście służby kulturze człowieka, a więc w kon-
tekście pielęgnowania wartości ludzkich. Zastanawia się też, 
czy to, co ludzkie, może być w ogóle przeciwstawione temu, 
co chrześcijańskie, w imię tego, co wartościowe dla człowieka 
jako człowieka i godne człowieka jako człowieka, czyli w imię 
służby człowiekowi? Chrześcijańskie wartości przejawiają się 
głównie w moralności. Ta z kolei przejawia się w ludzkim dzia-
łaniu wolnym i racjonalnym. Każde działanie potrzebuje dro-
gowskazów. Takimi drogowskazami dla człowieka i jego postę-
powania mogą być wartości chrześcijańskie. Wielowiekowa tra-
dycja potwierdza niepodważalną pozycję tych wartości. Jest też 
wiadome, że moralność i przejawiające się w niej ludzkie dzia-
łanie jest wspólne całej ludzkości, treści moralne są takie same. 

125 Por. tamże, s. 173-174.
126 Por. T. Styczeń, Człowiek i jego prawa w nauczaniu Jana Pawła II, czyli chrześ-

cijanin wobec wartości ludzkich dziś (Część pierwsza),„Wychowawca” 1993 nr 2, 
s. 22-23.
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Różnica występuje dopiero przy motywacji – dla człowieka �
wierzącego motywem ostatecznym jest zbawienie duszy, spot-
kanie z Bogiem, dla człowieka niewierzącego, ale respektujące-
go prawo naturalne – motyw końcowy będzie inny127. Wartości 
chrześcijańskie ani nie niszczą podmiotowości człowieka, ani 
nie odbierają mu jego wolnej woli, dzięki nim może on stawać 
się lepszym człowiekiem.

Zaprezentowana analiza wskazuje na brak jedności i zgody co 
do rozumienia pojęcia „wartość”. Wynika to ze złożoności cha-
rakteryzowanego zjawiska.

1.3. Sposoby istnienia wartości

Istnieją trudności w sformułowaniu jednoznacznej definicji 
wartości i  podobne trudności mają miejsce w zakresie wskazania 
sposobu istnienia wartości. W pierwszej kolejności wskazuje się 
na�kwestie�obiektywizmu�i�subiektywizmu128, jak również abso-
lutyzmu i relatywizmu wartości129. Zgodnie ze stanowiskiem su-�
biektywistycznym wartości są czymś psychicznym lub świado-
mościowym, są tworem człowieka: jego umysłu, emocji lub woli. 
Zwolennicy obiektywizmu dowodzą natomiast, że wartości nie 
są samodzielnymi przedmiotami, ale przysługują jakiemuś re-
alnemu przedmiotowi – „nosicielowi”, znajdują zakorzenienie 
w ludzkiej naturze i dotyczą wprost istoty człowieczeństwa. 
Z kolei zwolennicy absolutystycznego podejścia do wartości 
uznają istnienie powszechnego i niezmiennego świata wartości. 
W opozycji do powyższego stanowiska pozostaje koncepcja re-

127 Por. M. Śnieżyński, Wartości chrześcijańskie – wartości uniwersalne, „Wycho-
wawca” 1993 nr 6, s. 9-11.

128 Por. R. Darowski, Filozofia człowieka, dz. cyt., s. 100.
129 Por. T. Czeżowski, Czym są wartości, w: Pisma z etyki i teorii wartości, red. 

P.J. Smoczyński, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1989, s. 117.
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latywistyczna, wyrażająca pogląd, że wartości mają charakter 
zmienny, odpowiednio do warunków historycznych danej epoki 
czy poszczególnych jednostek130.�

Podstawę subiektywistycznej doktryny stanowi różnorodnie 
formułowana teza, iż wartości są dowolnie i swobodnie kreowa-
ne przez podmiot. W związku z tym stanowią one skutek (efekt) 
przeżyć i stanów psychicznych podmiotu. Wartości według tej 
koncepcji to fakty ludzkiej psychiki związane z aktami emocji lub 
woli. Ujęcie takie sprawia, że wartości mają czysto indywidualny 
i subiektywny charakter, bo nie są niczym innym, jak własnym 
przeżyciem jednostki, ponadto są od niej zależne131.

Pierwowzorem wszelkiego subiektywizmu w filozofii, w tym 
również etyki, są poglądy sofistów132. W centrum swoich zain-
teresowań sofiści stawiali człowieka, czyniąc go źródłem ocen, 
norm i wartości. Sofiści reprezentowali pogląd, że wszystkie po-
jęcia i zasady moralne są tworem umowy międzyludzkiej czy 
też nacisku pewnych grup społecznych. Zdaniem sofistów do-
bro, piękno i inne wartości nie należą do natury rzeczy, lecz są 
rzeczom nadane przez podmiot. Dlatego dobro i zło, według 
nich, są tworem funkcji oceniania, stanowią projekty podmio-
tu, które są narzucane w zależności od sytuacji na ten lub inny 
przedmiot oceny133.

Subiektywistyczne podejście prezentuje również szkoła epiku-
rejska z Epikurem, jej założycielem, na czele134. Epikur135 uważał, że 
źródłem szczęścia jest jakaś suma wartości, a nie samo życie. W jego 
poglądach istotne są uwagi dotyczące wartości duchowych, któ-

130 Por. T. Ślipko, Etos chrześcijański, Zarys etyki ogólnej, dz. cyt., s. 158.
131 Por. W. Pulikowski, Wartości jako kategoria filozoficzna, art. cyt., s. 11-12.
132 Por. A. Niemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, Lublin 1994, s. 89.
133 Por. T. Ślipko, Etos chrześcijański, Zarys etyki ogólnej, dz. cyt., s. 155.
134 Por. A. Molesztak, A. Tchorzewski, W. Wołoszyn, W kręgu wartości moral-

nych nauczyciela, dz. cyt., s. 10.
135 Por. tamże.
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rych źródłem jest wyobraźnia i pamięć człowieka. Z wyobraźnią �
wiązało się oczekiwanie przyjemności i szczęścia. Uważał ją za 
wartość dodatnią powstającą pod wpływem posiadania okre-
ślonych rzeczy lub dzięki kontaktom podmiotu z tymi rzecza-
mi. Natomiast pamięć była dla Epikura źródłem wspomnień, 
przeżyć i doznań. Negował on związek wartości pozytywnych 
i negatywnych z czymkolwiek poza przyjemnością i bólem. Jego 
zdaniem droga do szczęścia i przyjemności to droga rozumu 
i cnoty136.

Dla filozoficznej koncepcji wartości nurtu subiektywistycz-
nego szczególne znaczenie miała jednak myśl filozoficzna póź-
niejszych wieków. Do licznego grona myślicieli, których poglądy 
dotyczące wartości naznaczone są subiektywizmem, należy zali-
czyć postać trzynastowiecznego filozofa Dunsa Szkota – twórcy 
doktryny zwanej w filozofii skotyzmem137. D. Szkot twierdził, że 
najwyższej wartości należy poszukiwać „nie w celu – obiektyw-
nie ukazywanym woli przez umysł, ale w samej woli”138.�

Także siedemnasto- i osiemnastowieczna myśl filozoficzna 
stała się istotna dla późniejszego rozwoju aksjologii139. Znaczący 
tutaj wpływ miały poglądy dotyczące teorii wartości J. Locke’a140, 
który dokonał podziału wszystkich jakości bytu na te, które są 
z nim integralnie związane i te, które są do niego dodane. Wyróż-
nił jakości pierwotne i wtórne. Poglądy J. Locke’a stały się źród-
łem argumentacji dla subiektywistycznej teorii wartości.

Natomiast w czasach nowożytnych idea wartości w uję-
ciu subiektywistycznym jest widoczna u takich myślicieli, jak: �

136 Por. tamże.
137 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. I., dz. cyt., s. 282-283; J. Bocheński, 

Zarys historii filozofii, Kraków 1993, s. 139-143.
138 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 145.
139 Por. A. Molesztak, A. Tchorzewski, W. Wołoszyn, W kręgu wartości moral-

nych nauczyciela, dz. cyt., s. 11.
140 Por. tamże.
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D. Hume141, J.S. Mill142 czy T. Hobbes143. Dla T. Hobbesa dobro 
nie jest czymś obiektywnym, gdyż stanowi funkcję pożądania, 
a zło – funkcję wstrętu. Dobro nie jest cechą rzeczy, lecz „odcie-
niem”, jakie rzeczy przybierają w zależności od subiektywnych 
odczuć jednostki. Jest ono zatem tworem ludzkich uczuć i nie ma 
nic wspólnego z cechami obiektywnego świata144.�Podobne�po-
glądy głosili D. Hume i J.S. Mill. Hume zgadzał się z tezą, że ani 
zmysłowe, ani rozumowe ujmowanie rzeczy nie ujawnia w nich 
cechy dobra. Dla Hume’a dobro (wartość) nie jest cechą rzeczy 
(ani pierwotną, ani wtórną). Dobro jest przyjemnością, a wtórnie 
dobrem jest także wszystko, co w rezultacie pomnaża przyjem-
ność145. W myśl poglądów Hume’a wartości to „wynik specjalnej 
konstrukcji i  mechanizm ludzkich przeżyć w afektach”146.�

Dla omawianego nurtu subiektywistycznego istotna okazała 
się także myśl późniejszych filozofów, pośród których zaznaczy-
ły się poglądy Immanuela Kanta147, który prezentował umiarko-
wany aksjologiczny subiektywizm. Wynika to z faktu, iż filozof 
ten oponował przeciw subiektywizmowi hedonistycznemu, jed-
nocześnie uznając absolutną wartość moralnych czynów czło-
wieka148.�

W Kantowskiej koncepcji dobra, w ocenie J. Filka149, można 
wyróżnić „względną wartość rzeczy”, jej „cenność” oraz „bez-

141 Por. D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, Warszawa 1955; D. Hume, Badania 
dotyczące zasad moralności, tłum. A. Hochfeld, Warszawa 1975.

142 Por. J.S. Mill, Utylitaryzm, tłum. M. Ossowska, Warszawa 1959.
143 Por. T. Hobbes, Elementy filozofii, T. II., tłum. Cz. Znamierowski, Warsza-

wa 1956, s. 126.
144 A. Niemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, dz. cyt., s. 97.
145 Por. tamże.
146 D. Hume, Traktat o naturze ludzkiej, dz. cyt., s. 122.
147 Por. M. Żelazny, Idea wolności w filozofii Kanta, Toruń 1993; I. Kant, Krytyka 

czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Warszawa 1986.
148 Por. S. Kowalczyk, Filozoficzne koncepcje wartości, art. cyt., s. 42.
149 Por. J. Filek, Z badań nad istotą wartości etycznych, Kraków 1996, s. 136-140.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



54 1. WPROWADZENIE W PROBLEMATYKĘ WARTOŚCI

względną wartość osoby”, jej „godność”. Pierwszy rodzaj war-
tości (wartość przedmiotu) jest zależny od skłonności podmiotu 
i dlatego są to wartości względne, mające mniejszą lub większą 
cenę. Druga kategoria (wartość osoby) to wartość absolutna, która 
stanowi o  godności człowieka i dzięki niej jednostką nie można 
posługiwać się jak narzędziem. Ma ona charakter bezwzględny. 

Pomimo dużego wkładu I. Kanta w rozwój filozofii wartości, 
za prawdziwych jej prekursorów w nowożytnej filozofii uważa-
ni są Rudolph Herman Lotze150, Friedrich Wilhelm Nietzsche151�
oraz�Franz�Brentano152. Wszyscy oni są zwolennikami subiekty-
wistycznej koncepcji wartości. Pod wpływem Kanta podważali 
wartość poznania intelektualnego i szukali innych źródeł po-
znawczych, takich jak intuicja czy uczucie. Lotze wpisał się do 
historii filozofii wartości w sposób znaczący poprzez fakt wpro-
wadzenia do tej dyscypliny pojęcia „wartość”. Ten myśliciel w la-
tach sześćdziesiątych XIX stulecia podjął próbę określenia „war-
tości” jako terminu filozoficznego. Odwoływał się w tej próbie do 
różnicy zachodzącej pomiędzy bytem a powinnością, pomiędzy 
tym, co jest, a tym, co powinno być153. Twierdził, że wartości nie 
posiadają istnienia realnego, lecz posiadają znaczenie. Istnieją 
tylko w odniesieniu do człowieka, który ich nie poznaje, lecz je 
sam tworzy. Dlatego w swojej koncepcji wartości odróżnił warto-
ści przedmiotu od jego istnienia i właściwości154.

Znaczny wpływ na współczesną teorię wartości wywarł 
F.�Brentano155. Ten dziewiętnastowieczny myśliciel jest kwalifi-

150 Por. W. Pulikowski, Wartość jako kategoria filozoficzna, art. cyt., s. 8.
151 Por. K. Górniak, Nietzscheańska krytyka moralności mieszczańskiej podstawą 

„przewartościowania wszystkich wartości”, w: Człowiek i świat wartości, dz. cyt., 
s. 235-246.

152 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 146.
153 Por. E. Starzyńska-Kościuszko, Spór o wartości w filozofii współczesnej,�art.�

cyt., s. 13.
154 Por. W. Pulikowski, Wartość jako kategoria filozoficzna, art. cyt., s. 9.
155 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 146.
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kowany przez jednych autorów jako zwolennik aksjologii obiek-
tywnej, a przez innych – subiektywnej156. Różnice te biorą się 
stąd, że F. Brentano w swej filozofii obierał subiektywny punkt 
wyjścia dla potwierdzenia swej teorii czy tezy, a dochodził do 
wyników obiektywnych157. Podobna sytuacja ma miejsce w  przy-
padku filozofii wartości tego autora. Drogą poznania wartości 
są u F. Brentano akty emocjonalne – uczucia, które właściwie są 
„nosicielami” wartości. Świat rzeczy realnych sam w sobie nie 
zawiera wartości. Istnieją one subiektywnie, gdyż są tworzone 
i oceniane przy pomocy uczuć158. Głównym ośrodkiem wpły-
wów tego filozofa, choć nie jedynym, była szkoła austriacka159, 
do której należeli  Christian von Ehrenfels160 i Alexius Meinong. 
Według obu tych autorów wartości mają charakter subiektywny, 
zaś miarą wartości każdej rzeczy jest intensywność pożądania. 
Natomiast wartość każdej rzeczy polega na tym, że wywołuje 
pożądanie w przedmiocie i w tej zdolności pożądania wyczerpu-
je się ona całkowicie161.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na dwa zasadnicze ar-
gumenty zwolenników subiektywizmu162. Po pierwsze, według 
ich rozumowania wartości nie występują poza psychicznymi 
przeżyciami człowieka. Po drugie, nie wzbogacają one rzeczowe-
go opisu przedmiotu badanego. Nie dla wszystkich argumenty 
te są jednak przekonywające. Wartości, podobnie jak świat ze-
wnętrzny, dostępne są w przeżyciu podmiotowym, co nie dowo-

156 Tamże.
157 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. III., dz. cyt., s. 162.
158 Por. P. Dutkiewicz, Modele etyki oparte na wartościach, w: Człowiek i świat 

wartości, dz. cyt., s. 62.
159 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 146.
160 Por. tamże; por. także W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. III., dz. cyt., 

s. 162-163.
161 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 147.
162 Por. S. Kowalczyk, Filozoficzne koncepcje wartości, art. cyt., s. 43.
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dzi jednak, że przedmiot tych przeżyć jest wytworem podmiotu 
poznającego. Należy przyjąć, że również wartości różnią się od 
kategorialnych określeń typu „wysoki” czy „okrągły”, co jednak 
nie dowodzi ich beztreściowości163.

Stanowisko obiektywistyczne (łac. obiectivus – odnoszący się 
do przedmiotu)164 wyklucza rozwiązania subiektywistyczne, jak 
również naturalistyczne przy określaniu natury wartości. Obiek-
tywiści ujmują wartości jako samodzielne byty idealne, nieza-
leżne od wszelkich form ludzkiej świadomości. Na pytanie na-
tomiast, czy wartość jest przedmiotem poznania, odpowiadają 
twierdząco165.�

Obiektywizm aksjologiczny i etyczny posiada swe pierwotne 
źródło w myśli filozoficznej Platona. Wprawdzie już w preso-
kratejskiej refleksji nad dobrem można doszukać się poglądów 
obiektywistycznych, to jednak ta refleksja nie rozwinęła się zbyt 
mocno i nie osiągnęła statusu teorii166. Wiodącymi nurtami filo-
zoficznymi, w których wartości postrzegane są w sposób obiek-
tywistyczny, są filozofia tomistyczna i fenomenolgiczna.

Zwróćmy najpierw uwagę, że Platon167 opowiadał się za ist-
nieniem dobra niezależnego od ludzkich pragnień i ocen. Uwa-
żał, że życie człowieka powinno być przede wszystkim szuka-
niem wiedzy o tym, co dobre, wiedzy, którą człowiek ma w  so-
bie, i do której powinien starać się dotrzeć. Uważał też, że warun-
kiem praktykowania dobra jest porządek wewnętrzny. Tak po-
strzegane wartości nazwał ideami. Był przekonany, że człowiek 
pragnie je osiągnąć, chociaż ich nie współtworzy i nie wpływa na 
ich istnienie. Dąży natomiast do ich osiągnięcia ze względu na 

163 Tamże, s. 44.
164 Por. W. Pulikowski, Wartość jako kategoria filozoficzna, art. cyt., s. 10-12.
165 Tamże, s. 13.
166 Por. A. Niemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, dz. cyt., s. 47.
167 Por. A. Molesztak, A. Tchorzewski, W. Wołoszyn, W kręgu wartości moral-

nych nauczyciela, dz. cyt., s. 9.
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wrodzone predyspozycje ich odczuwania i przeżywania, ponie-
waż posiada duszę, która jest również ideą168. Wartość w ujęciu 
Platona to byt samoistny, wieczny, transcendentny, idealny, bo 
nie-fizyczny i nie-psychiczny. Tak pojmowana wartość jest nie-
zależna od aktów poznania, a nawet sama je umożliwia, a przez 
to jest także obiektywna. Owa pierwotna wartość w stosunku do 
świata rzeczy warunkuje istnienie tego świata, jego istotę, pozna-
walność i wartościowość (w sensie „cenność”)169.�Przy�tym�Pla-
ton uważał, jak nadmienia z kolei J. Lipiec170, że wartości istnieją 
realnie, ale nie tak jak rzeczy. Są bardziej realne niż rzeczy, bo 
są mocne, trwałe i niezmienne. Dlatego Platońska Kalokagatija171�
– czyli idea Prawdy, Dobra i Piękna – jest wartością najwyższą, 
pełnią doskonałości.

Reformy Platońskiej teorii wartości dokonał Arystoteles172.�
W jego filozofii można znaleźć wyraźne obiektywistyczne od-
niesienie do wartości. Zniósł on dualizm Platona, „wkładając” 
wartość w rzeczy. Zdaniem J. Lipca173 wartości według Arystote-
lesa istnieją w rzeczach i poprzez rzeczy się przejawiają, a ich re-
alność posiada ten sam walor egzystencjalny, który przysługuje 
substancjalnym rzeczom. Dobro, w ujęciu Platona, jak zauważył 
M.A. Krąpiec174, stało się w  systemie arystotelesowskim Pierw-
szym Motorem Nieruchomym (Pierwszym Poruszycielem175), 
poruszającym w taki sam sposób, w jaki cel porusza wszystko 
to, co jest dla celu. Nieruchomy Motor Arystotelesa stał się ce-
lem wszechświata i „metaforycznym sprawcą” ruchu kosmosu, 

168 Por. H. Borowski, Wartość jako przeżycie, dz. cyt., s. 8.
169 Por. tamże, s. 51.
170 Por. J. Lipiec, Istnienie wartości, w: Człowiek i świat wartości, dz. cyt., s. 28.
171 Tamże.
172 Por. tamże, s. 20.
173 Tamże.
174 Por. M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, dz. cyt., s. 324.
175 Por. A. Niemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, dz. cyt., s. 122.
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a przez to „sprawcą” wszystkiego, co jest godne pożądania. Do-
bro to zatem ostateczna zasada tłumacząca wszelką aktywność. 
Należy przy tym podkreślić, zdaniem Niemczuka176, że etykę 
i należącą do niej kwestię wartości (dobra) Arystoteles umieścił 
w dziedzinie filozofii praktycznej, która odnosi się do działania, 
a nie do bytu. Oznacza to, że dobro nie jest przedmiotem rozu-
mowego poznania, lecz przedmiotem dążenia. Dobrem, jako ce-
lem słusznego dążenia, jest: od strony podmiotowej – szczęście, 
od strony przedmiotowej – doskonałość.

Z kolei filozofię Plotyna można potraktować jako najpełniej 
rozwiniętą reprezentację starożytnego neoplatonizmu177. W uję-
ciu Plotyna wartość nie jest obiektem i nie ma charakteru przed-
miotowego, lecz jest ona ponad i poza przedmiotem. Nie jest 
również subiektywna, bo nie jest zależna od ludzkiego umysłu, 
ale jest pierwotna zarówno wobec rzeczy fizycznych, jak i idei178.

Podobne stanowisko w dziedzinie wartości, jak u Plotyna wy-
stępuje w myśli św. Augustyna179 – reprezentanta chrześcijańskiej 
wersji platonizmu. Wątki teologiczne występujące w jego dziełach 
bardzo dobrze wyraża słynna jego formuła: credo ut intelligam180.�
Dla tego chrześcijańskiego myśliciela nie ma przeciwieństwa 
między wiarą a  filozofią. Widoczne jest u niego głębokie uczucie 
religijne przenikające całą filozofię, w której zawsze pragnie od-
naleźć Boga poprzez prawdę181. Cała etyka św. Augustyna skon-
centrowana była w Bogu, który jest najwyższym dobrem, war-
tością i jednocześnie przyczyną wszelkiego dobra. „Najwyższym 
dobrem, dobrem, od którego nie ma większego dobra, jest Bóg. 

176 Tamże, s. 121.
177 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt.,143.
178 Tamże, s. 143.
179 Por. E. Gilson, Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna, tłum. Z. Jaki-

miak, Warszawa 1953.
180 A. Niemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, dz. cyt., s. 59.
181 Por. J. Bocheński, Zarys historii filozofii, dz. cyt., s. 102.
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Dlatego jest to dobro niezmienne, prawdziwie wieczne i praw-
dziwie nieśmiertelne”182. Dążenie do dobra, tak samo jak pozna-
nie prawdy, ma w Bogu zarówno przyczynę, jak i cel. Dobro dla 
Augustyna znaczy tyle samo, co należenie do Boga. Jedynie ze-
spolenie z Najwyższym może dać człowiekowi szczęście, a do-
bra i szczęścia nie może zdobyć sam, lecz tylko z pomocą Bożą 
– łaską. Zło zaś polega na odsunięciu się od Boga, mniemaniu, 
że człowiek może obyć się bez Niego. Zło nie należy do przy-
rody, ale jest dziełem wolnych stworzeń, nie jest ono realne, jest 
tylko brakiem dobra. Absolutnego zła nie ma, jest tylko absolut-
ne dobro. Zło pochodzi od człowieka, dobro od Boga. Człowiek 
jest odpowiedzialny za zło, nie za dobro. Etykę św. Augustyna 
charakteryzuje dominacja doktryny miłości i łaski, uznanie wol-
ności, a zarazem predestynacja człowieka, negatywna koncepcja 
zła oraz pojmowanie dziejów jako zmagania się dobra ze złem183.�
Nauka tego wielkiego filozofa o Bogu osobowym posiada bar-
dzo znamienne konsekwencje nie tylko dla augustyńskiej kon-
cepcji dobra, ale również dla późniejszej chrześcijańskiej myśli 
etycznej i aksjologicznej – stała się bowiem zalążkiem rozwinię-
tej w wiekach średnich teorii transcendentaliów184.

Wiele podobieństw, zarówno do Platońskiej koncepcji dobra, 
jak i do teorii transcendentaliów, wykazuje filozofia dobra repre-
zentowana�przez�G.�W.�Leibniza185. Autor ten rozróżnił trzy ro-
dzaje dobra i zła: dobro i zło metafizyczne, dobro i zło moralne, 
dobro i zło fizyczne. Pomiędzy tymi pojęciami zachodzi zwią-
zek logiczny. Jednak charakter ściśle aksjologiczny posiada tylko�

182 Św. Augustyn, Dialogi i pisma filozoficzne, tłum. M. Maykowski, Warszawa 
1954, s. 169.

183 Por. W. Tatarkiewicz, Historia Filozofii, T. I., dz. cyt., s. 202.
184 Por. A. Niemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, dz. cyt., s. 61.
185 Por. G.W. Leibniz, Rozprawa metafizyczna, tłum. S. Ciechowicz, w: Tenże, 

Wyznanie wiary filozofa. Rozprawa metafizyczna. Monadologia. Zasady natury i łaski, 
oraz inne pisma filozoficzne, tłum. zbior., Warszawa 1969; por. także, M. Gordon, 
Leibniz, Warszawa 1974.
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dobro metafizyczne, czyli doskonałość186. Wartość, czyli dobro 
metafizyczne w Leibnizjańskiej filozofii dobra,  jest tożsama 
z istnieniem i zarówno wartość, jak i istnienie są niedefiniowalne 
w tej teorii. Dobro metafizyczne posiada obiektywne kryterium, 
któremu Bóg zmuszony jest się podporządkować, jeżeli chce być 
dobry. Z tym wiąże się obiektywizm tej koncepcji. Tak pojmo-
wana wartość jest logicznie pierwotna wobec dobra moralnego, 
a jej przeciwieństwem nie jest antywartość, lecz nicość. Leibniz 
odnosi wartość do woli, czynu lub działania, nie zaś do poznania 
czysto racjonalnego187.

Do grona myślicieli o obiektywistycznym spojrzeniu na war-
tość zaliczany jest także H. Rickert188. W jego ujęciu wartości nie 
są realne w takim stopniu, jak przedmioty doświadczenia zmy-
słowego. Wartości tworzą całkowicie samodzielne królestwo, le-
żące poza podmiotem i poza przedmiotem. Dla Rickerta wartości 
istnieją nawet wówczas, gdy podmiot nie zwraca się ku nim. Po-
znanie człowieka nie dociera do rzeczywistości transcendentnej 
bezpośrednio, ale jedynie pośrednio poprzez sferę wartości189.

W literaturze filozoficznej często występuje określenie „to-
mistyczna aksjologia”. Posiada ona obiektywny charakter. Na-
leży dodać, że początkowo tomiści nie używali terminu „war-
tość”. Arystoteles i stoicy określali wartości jako „dobra godne 
wyboru”190. Również św. Tomasz z Akwinu nazywał wartości 
łacińskim terminem bonum, czyli dobro191. Koncepcja dobra 

186 Por. G.W. Leibniz, Teodycea, tłum. M. Gordon, parag. 21, w: M. Gordon, 
Leibniz, dz. cyt., s. 188.

187 Por. A. Niemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, dz. cyt., s. 71-80.
188 W. Pulikowski, Wartość jako kategoria filozoficzna, art. cyt., s. 12; por. także 

A.Z. Zachariasz, Wartości i kultura w filozofii Henryka Rickerta, w:�Perspektywy hi-
storyczne, red. J. Litwin, Wrocław 1979.

189 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 147.
190 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. I., dz. cyt., s. 118.
191 Z. Goliński, Prymat wartości moralnych, dz. cyt., s. 13. także por. Św. To-

masz z Akwinu, O bycie i istocie, tłum. M.A. Krąpiec, Lublin 1981; por. także Św. 
Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, tłum. P. Bełch, Londyn 1975.
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św. Tomasza z Akwinu jest rozwinięciem i szczegółowym opra-
cowaniem jednej spośród trzech teoretycznych możliwości teorii 
dobra, jakie mieściła w sobie ogólna teoria transcendentaliów192.�
Cechą formalną tak rozważanego dobra – wartości jest bytowość 
uzgodniona z pożądaniem. Podstawą tomistycznej aksjologii jest 
teza o wzajemnej konwersji bytu i dobra193, o ścisłej jedności bytu 
i wartości, „byt i dobro są ze sobą zamienne”194.�Nie�ma�takiego�
bytu, który nie stanowi żadnej wartości (dobra) oraz nie istnie-
je wartość, która by nie była jakimś bytem. Wartość nie istnieje 
poza bytem, lecz w samym bycie, inaczej mówiąc jest po prostu 
nowym jego ujęciem przez podmiot. Natomiast charakterystycz-
ną właściwością tego sposobu podejścia do wartości jest swoiste 
principium dla Tomaszowej filozofii dobra. Stanowi ono zagad-
nienie istnienia, które ma ścisły związek z przytoczoną powyżej 
zasadą dotyczącą konwersji bytu i dobra. Dobro w pierwotnym 
znaczeniu św. Tomasz utożsamiał z istnieniem, a w szczególności 
z Czystym Istnieniem, czyli Bogiem – Dobrocią. Natomiast akty 
istnienia poszczególnych bytów nazywał dobrami. Dobrocią jest, 
głównie i pierwotnie, Czysty Akt Istnienia (Bóg), natomiast do-
brem jest każdy akt istnienia, który poszczególne byty czyni re-
alnymi. Same zaś byty są dobre ze względu na pośrednictwo ich 
„własnych” aktów istnienia w Dobroci – Bogu195.

Dla św. Tomasza każdy byt jest czymś dobrym. Zło natomiast, 
które jest przeciwieństwem dobra i zarazem przeciwieństwem 
bytu, to brak istnienia. Jest ono niebytem. Każdy byt jest nie tyl-
ko dobry, ale ponadto prawdziwy i piękny. Dobro w jego ujęciu 
nie jest jakąś autonomiczną istnością, ono „pojawia się” dopie-

192 Por. A. Niemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, dz. cyt., s. 131; 
por. J. Bocheński, Zarys historii filozofii, dz. cyt., s. 124-138; por. S. Kowalczyk, 
Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 144.

193 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 144.
194 Tamże.
195 Por. A. Niemczuk, Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii, dz. cyt., s. 135.
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ro w relacji, jaka zachodzi między jakąś wolą z jednej strony, 
a przedmiotem tej woli z drugiej. W przypadku Bytu Boskiego 
owa przedmiotowość i podmiotowość jest różna tylko pojęciowo, 
rzeczowo zaś obie są tożsame. Dzięki temu utożsamieniu pod-
miotu z przedmiotem św. Tomasz może stwierdzić, że byt i do-
bro są zamienne. Dlatego w Tomaszowej filozofii dobra ma miej-
sce ścisła korelacja między dobrem a szczęściem. Tutaj szczęście 
jest określane jako „dobro doskonałe natury myślącej” bądź jako 
„najwyższe dobro” czy „najwyższy cel”196.

Ten wielki filozof i teolog pośród wartości ludzkich rozróż-
nił wartości duchowe (bona animae), cielesne (bona corporis), ze-
wnętrzne (bona exteriora). Pierwsze z nich są immanentnymi do-
brami człowieka. Tkwią one w duchowym lub cielesnym skład-
niku jego natury. Natomiast dobra zewnętrzne istnieją poza czło-
wiekiem lub są uwarunkowane sądami innych ludzi. Z tych racji 
w ocenie życiowo-etycznej dobra zewnętrzne są wartościami 
najmniej cenionymi (bona minima), wartości cielesne to wartości 
średniej jakości (bona media), a dobra duchowe to wartości wyso-
kiej klasy (bona magna) 197.

Współczesny tomizm, przyjmując tok myślowy św. Toma-
sza198, oparł filozofię wartości na teorii transcendentalnych właś-
ciwości bytu, gdzie jedność, prawda, dobro, piękno, czyli po-
szczególne transcendentalia, są realnie tożsame z bytem, od któ-
rego różnią się znaczeniowo. Tomiści naszego wieku rozróżnili 
wartości transcendentalne i kategorialne. Pierwsze z nich są „je-
dynie nowymi aspektami bytu wyróżnionymi w relacji do władz 
podmiotu: poznawczych bądź dążeniowo-emocjonalnych”199. Do 

196 Tamże, s. 142.
197 Por. Z. Goliński, Prymat wartości moralnych, dz. cyt., s. 13; także por. Św. 

Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, dz. cyt., także por. S. Świeżawski, Święty 
Tomasz na nowo odczytany, Kraków 1983.

198 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 144.
199 Por. S. Kowalczyk, Filozoficzne koncepcje wartości, art. cyt.,�s.�45.
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tego typu wartości należą: prawda, dobro i piękno. Wartości ka-
tegorialne określane są przez myślicieli jako „partykularyzacja” 
wartości transcendentalnych lub jako „nadbudowa” treści różna 
od bytu substancjalnego.

W obrębie nurtu aksjologii obiektywistycznej ważne miejsce 
zajmuje kierunek filozofii zwany fenomenologią. Reprezentuje 
on dualistyczno-heterogenną koncepcję wartości, podczas gdy 
tomistyczna aksjologia podkreśla jedność wartości z bytem. Wiel-
ką kulminację filozofii wartości stanowią badania aksjologiczne 
M. Schelera200.

Max Scheler, niemiecki filozof i współtwórca fenomenologii201, 
przyjmował dualizm ontologiczny, rozgraniczając rzeczy i warto-
ści, które są ze sobą powiązane, ale nie tożsame. Traktował warto-
ści jako pewne rzeczywistości, tkwiące w osobach, rzeczach i sy-
tuacjach, jako elementarne „istności” idealne, poznawalne a prio-
ri w aktach emocji, czyli w poruszeniu osoby różnorodnym od 
odczucia sensytywnego czy psychologicznego202. Zatem wartości 
posiadają w jego rozumieniu charakter obiektywny, niezależny 
od ludzkiej aktywności i zarazem realny. Implikują one obowią-
zek realizacji, przy czym wartości pozytywne należy realizować, 
a negatywne odrzucać203.�

O proponowanej przez M. Schelera hierarchii wartości, po-
dobnie jak o całej teorii wartości, mówi się, że ma ona charakter 
teocentryczny i personalistyczny. Akcentuje rolę osoby ludzkiej, 
której zadaniem jest realizacja wartości204.�

200 Por. J. Filek, Z badań nad istotą wartości etycznych, dz. cyt., s. 20; por. tak-
że M. Scheler, O istocie filozofii i moralnym warunku poznania filozoficznego, tłum. 
A. Węgrzecki, w:�Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987, 
s. 241-303.

201 Por. M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, dz. cyt., s. 326.
202 Por. S. Grygiel, Wartości, w: Katolicyzm A-Z, Poznań 1982, s. 380.
203 Por. I. Mazurek, Wokół fenomenologicznych problemów wartości, art. cyt., 

s.�303.
204 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 147.
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Przykładem kolejnej próby rozwiązań aksjologicznych są po-
glądy E. Husserla. Wyróżnił on wartościowanie jako jeden z ro-
dzajów intencjonalnego przeżycia. Chodzi tutaj o przeżywanie 
wartości jako swoistych przedmiotów wartościowania i oceny. 
Natomiast samą wartość wiązał z istotą rzeczy205. Według Hus-
serla206 człowiek poznaje wartości od początku do końca. Ma 
to miejsce wówczas, gdy je przeżywa i poznaje, kiedy styka się 
z nimi bezpośrednio i gdy odpowiada na nie uczuciami, aktami 
woli, postawą, zachowaniem.

W gronie twórców współczesnej teorii wartości znaczące miej-
sce zajmuje niemiecki filozof N. Hartmann207. Przyjął on za Sche-
lerem przekształcenie Kantowskiego aprioryzmu etycznego na 
„materialną etykę wartości”208. Wartość ma tutaj charakter emo-
cjonalny i zarazem kontemplatywny. Przypomina kontemplację 
Platońskiej idei ożywionej przez eros. Według niego wartość to 
idealny twór posiadający tendencję ku realności, poznawalny 
intuicyjnie (a priori). Warunkiem jednak poznania wartości jest 
zachowanie wolności człowieka209.�

Inny współczesny aksjolog, o którym należy tutaj wspomnieć, 
to J. Hessen. Połączył on elementy augustynizmu i fenomenolo-
gii210. W rzeczywistości rozgraniczył trzy składniki: istotę, istnie-
nie i wartość. Ta ostatnia stanowi byt idealny i w związku z tym 
implikuje zawsze jakąś powinność. Natomiast intuicję emocjo-
nalną, będącą rodzajem doświadczenia, Hessen uznał za jedyny 
sposób rozpoznania wartości. Swoją koncepcję wartości określił 
mianem „zredukowanego platonizmu”211.�

205 Por. I. Mazurek, Wokół fenomenologicznych problemów wartości, art. cyt., 
s.�295.

206 Por. A. Siemianowski, Człowiek a świat wartości, Gniezno 1993, s. 16.
207 Por. J. Filek, Z badań nad istotą wartości etycznych, dz. cyt., s. 127.
208 Por. M.A. Krąpiec, Odzyskać świat realny, dz. cyt., s. 327.
209 Por. V.J. Bourke, Historia etyki, Toruń 1994, s. 241.
210 Por. S. Kowalczyk, Filozoficzne koncepcje wartości, art. cyt., s. 49.
211 Tamże.
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Z prezentowanym ujęciem wartości przez przedstawicieli filo-
zofii fenomenologicznej wiąże się także w istotny sposób myśl fi-
lozoficzna polskiego uczonego Romana Ingardena212. Dla Ingar-
dena „wartości nie są nigdy czymś osobno dla siebie istniejącym, 
lecz zawsze wartością czegoś”213. Wartości nie są „rzeczowymi” 
własnościami rzeczy (przedmiotów), ale są relacją, choć nie tyl-
ko nią. Są „pewnego rodzaju nadbudową” i zarazem „wyrastają 
ze swego podłoża”214. Rozważania o wartościach Ingarden oparł 
na szerokim materiale egzemplifikacyjnym. Wyjaśnia on swoi-
stość sposobu bycia tego, co wartościowe za pomocą wnikliwych 
analiz struktury i sposobu istnienia dzieł sztuki. Przedmiotem 
jego rozważań stały się przede wszystkim dzieła literackie i mu-
zyczne. W swych dociekaniach i rozważaniach Ingarden uzna-
wał złożoność struktury wartości i ich obiektywny charakter215.�
Sądził, że większość wartości posiada materię złożoną, pozwa-
lającą na wykrywanie w niej rozmaitych prostych momentów 
jakościowych. Dopuszczał przy tym jednak możliwość istnienia 
wartości o materii bezwzględnie prostej216. Wyróżnił nadto war-
tości witalne217, do których zaliczał: wartość pożywienia, wartość 
sprawności różnych narządów. W tej grupie wartości mieści się 
ich specjalna odmiana – wartości typu ekonomicznego, które 
w niektórych przypadkach posiadają pewną doniosłość życiową. 
Drugą grupę wartości stanowią według tego filozofa wartości 
kulturowe. Należą do nich wartości estetyczne: piękno i szpetota 
oraz wartości poznania: prawda i fałsz oraz inne. Ostatnią grupę 
stanowią wartości moralne, czyli etyczne.

212 Por. R. Ingarden, Studia z estetyki, T. III., Warszawa 1970.
213�R.�Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, art. cyt., s. 228.
214 Por. R. Ingarden, Przeżycie – dzieło – wartość, Kraków 1966, s. 100.
215 Por. I. Mazurek, Wokół fenomenologicznych problemów wartości, art. cyt., 

s.�300.
216�Por.�R.�Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, art. cyt., s. 226.
217 Por. R. Ingarden, U podstaw teorii poznania, Warszawa 1971,s. 269-273.
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Z powyższych analiz wynika, że przedstawione w zarysie 
nurty filozofii tomistycznej i fenomenologicznej pod wzglę-
dem koncepcji wartości posiadają wspólny fundament. Jest nim 
uznanie obiektywnego charakteru wartości. Jeśli jednak chodzi 
o naturę wartości, to jest ona w obu nurtach rozumiana w spo-
sób odmienny. 

1.4. Hierarchiczność wartości

Innym ważnym i nadal otwartym problemem dotyczącym 
świata wartości są ich różnorodne klasyfikacje. Można wskazać, 
iż pierwszej próby uporządkowania wartości dokonał Platon, 
który wyodrębnił triadę wartości: prawdę, piękno i dobro. Bar-
dziej rozbudowaną klasyfikację i hierarchizację wartości opra-
cował M. Scheller, dla którego istnieje pięć modalności wartości. 
W kolejności od najniższej są to następujące wartości: hedoni-
styczne (przyjemnościowe), utylitarne (cywilizacyjne), witalne 
(wartości życia), duchowe (wśród których znaleźć można war-
tości estetyczne, porządku prawnego i poznawcze albo prawdy) 
oraz religijne218.

W podobnym nurcie swoją klasyfikację opracował R. Ingarden, 
który odróżnił wartości: witalne „spokrewnione” z wartościami 
użytecznościowymi (utylitarnymi); kulturowe, do których nale-
żą: poznawcze, estetyczne i socjalne (obyczajowe); moralne219.�

Od koncepcji M. Schellera wywodzi się również klasyfikacja 
i hierarchizacja wartości, którą zaproponował J. Tischner. W jego 
koncepcji najniższe miejsce zajmują wartości hedonistyczne, 
związane z tym, co przyjemne; witalne; duchowe: prawda, dobro 
i piękno; oraz wartości święte, które są źródłem religii. W odnie-

218 Por. P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości polska, europejska czy uni-
wersalna? Psychologiczne badania empiryczne, dz. cyt., s. 27-28.

219 Por. tamże, s. 28.
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sieniu do ludzi niewierzących wskazywał na wartości „po ludz-
ku” święte (ludzkość, naród, ojczyzna)220.

Jedną z najbardziej znanych i najstarszych klasyfikacji warto-
ści, uwzględniającą zasadę różnic tematycznych, jest podział za-
proponowany przez E. Sprangera221. Wyróżnił on sześć odmien-
nych tematycznie wartości: teoretyczne, ekonomiczne, społeczne, 
estetyczne, polityczne, religijne oraz sześć typów ludzi dążących 
do osiągnięcia tych wartości. Wartości teoretyczne reprezenta-
tywne dla osób, które najbardziej cenią odkrywanie prawdy, 
jaką daje nauka. Wartości ekonomiczne są charakterystyczne dla 
ludzi, którzy cenią najwyżej dobra materialne. Z kolei wartości 
estetyczno-artystyczne są ważne dla osób, które najbardziej ce-
nią przeżycia piękna i harmonii. Za wartościami społecznymi 
opowiadają się ludzie ceniący najwyżej bezinteresowne działa-
nia na rzecz innych. Wartości polityczne są charakterystyczne 
dla osób, które cenią władzę i wpływy, natomiast wartości reli-
gijne są ważne dla tych, którzy najbardziej cenią prawdy, których 
źródłem jest religia (wiara w Boga)222. Różnice tematyczne, na 
których oparto powyższą klasyfikację, mają wymiar obiektywny 
i sprowadzają się do cech społecznych, wynikających z organi-
zacji życia społecznego i samorzutnej działalności ludzi. Twórca 
tej klasyfikacji podkreśla ich kulturowy aspekt, zaznaczając jed-
nocześnie, że stanowią one zewnętrzne wyznaczniki dążeń ludz-
kich223. Identyczny podział zachowali G. Allport i B. Verton224.

Interesującego rozróżnienia wartości dokonał M. Rokeach225, 
wyodrębniając wartości ostateczne odnoszące się do najważ-

220 Por. tamże.
221 Por. Cz. Matusewicz, Psychologia wartości, dz. cyt., s. 52.
222 Por. M. Sobocki, Wychowanie moralne w zarysie, dz. cyt., s. 76.
223 Por. A. Molesztak, A. Tchórzewski, W. Wołoszyn, W kręgu wartości moral-

nych nauczyciela, dz. cyt., s. 40.
224 Por. Cz. Matusewicz, Psychologia wartości, dz. cyt., s. 52-53.
225 Por. tamże, s. 76; por. także P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości pol-

ska, europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne, dz. cyt., s. 48-53. 
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niejszych celów, jakie ludzie czynią przedmiotem swoich dążeń 
oraz instrumentalne dotyczące sposobów postepowania i cech 
osobowości, dzięki którym powyższe cele mogą być realizowa-
ne. Do wartości ostatecznych, czyli finalnych zaliczył M. Roke-
ach następujące: bezpieczeństwo narodowe (zabezpieczenie 
przed napaścią); bezpieczeństwo rodziny (troska o najbliższych); 
dojrzała miłość (bliskość seksualna i duchowa); dostatnie życie 
(dobrobyt); mądrość (dojrzałe rozumienie życia); poczucie doko-
nania (wniesienie trwałego wkładu); poczucie własnej godności 
(samopoważanie); pokój na świecie (świat wolny od wojen i kon-
fliktów); prawdziwa przyjaźń; przyjemność (miłe uczucia, brak 
nadmiernego pośpiechu); równowaga wewnętrzna (brak kon-
fliktów wewnętrznych); równość (braterstwo, jednakowe szanse 
dla wszystkich); szczęście (radość, zadowolenie); świat piękna 
(piękno natury i sztuki); uznanie społeczne (poważanie, podziw); 
wolność (niezależność osobista, wolność wyboru); zbawienie 
(zbawienie duszy, życie wieczne); życie pełne wrażeń (podnieca-
jące, aktywne)226. Z kolei za wartości drugiego typu, czyli instru-
mentalne uznał: ambicję; szerokość horyzontów intelektualnych; 
zdolności; urok, czar osobisty; czystość; odwagę; umiejętność 
przebaczania; opiekuńczość, uczciwość; twórczą wyobraźnię; 
niezależność; intelektualizm; logiczność; miłość, wrażliwość; po-
słuszeństwo; grzeczność; odpowiedzialność; samokontrolę227.

M. Kluckhohn wskazał na różne kryteria, które mogą być 
użyteczne zarówno przy klasyfikowaniu wartości, jak i w bada-
niach nad wartościami i zorientowaniem na wartości. Nazwał 
je wymiarami228. W konsekwencji wyróżnił typologię wartości, 

226 Por. P. Brzozowski, Rola wartości – polska wersja testu Miltona Rokeacha, w: 
Techniki kwestionariuszowe w diagnostyce psychologicznej. Wybrane zagadnienia, red.�
R.Ł. Drwal, Lublin 1989, s. 104.

227 Por. Cz. Matusewicz, Psychologia wartości, dz. cyt., s. 76.
228 Por. P. Brzozowski, Wzorcowa hierarchia wartości polska, europejska czy uni-

wersalna? Psychologiczne badania empiryczne, dz. cyt., s. 45.
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w skład której wchodzą229:�
  wymiar modalny – wartości pozytywne i negatywne;
  wymiar treści – wartości estetyczne, poznawcze i moralne;
  wymiar zamiaru i intencji – wartości ostateczne i instrumentalne;
  wymiar ogólności – wartości specyficzne i tematyczne;
  wymiar intensywności – wartości intensywno-kategoryczne 

i peryferyjne;
  wymiar uzewnętrzniania – wartości uzewnętrznione i wydedu-

kowane;
  wymiar zakresu – wartości diosynkretyczno-uznawane, indy-

widualne, grupowe i uniwersalne;
  wymiar organizacji – wartości izolowane, konfliktowe, integru-

jące i autoorganizujące. 
R.S. Hartmann wyróżnił trzy odmiany wartości. Wartości te 

różnią się między sobą stosowanymi wobec nich skalami pomia-
ru. Mowa tu o  skali syntetycznej, analitycznej, jednostkowej. 
Pierwsza jest konstrukcją pojęciową, drugą wyprowadza się dro-
gą abstrakcji, trzecia jest imieniem własnym. Każda z tych skal 
musi być stosowana wobec innych wartości: wobec wartości sy-
stematycznych (przykładowo wartość dobra), wobec wartości 
zewnętrznych (przykładowo wartość urządzania się w życiu), 
wobec wartości wewnętrznych albo jednostkowych (przykłado-
wo mój dom). Należy przy tym zaznaczyć, iż te wartości mogą 
przeplatać się wzajemnie i występować łącznie jako wartość oso-
by, faktu, zdarzenia230.

V.E. Frankl rozróżnił trzy rodzaje wartości: wartości twórcze, 
przeżyciowe i postawy. Szczególną uwagę poświęcił wartościom 
związanym z zajmowaną postawą. Uznawał je za najważniejsze. 

229 Por. tamże, s. 45-48; por. także E. Janczur, Wartości jako wyznacznik sensu 
życia, „Zeczyty Naukowe UJ. Prace Pedagogiczne” 1995 z. 21, s. 54.

230 Por. Cz. Matusewicz, Psychologia wartości, dz. cyt., s. 53.
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Uważał, że w nich osoba już nie szuka siebie, swoich subiektyw-
nych przeżyć przyjemnościowych, lecz realizuje autentyczne 
dobro, jakim jest prawdziwy rozwój osobowości przez kształto-
wanie odpowiedniej postawy. Natomiast jeśli chodzi o  wartości 
działaniowe i przeżyciowe, to człowiek tworzący autentyczne 
dobro i przeżywający piękno może ciągle jeszcze szukać siebie. 
Sytuacja taka jest niemożliwa, gdy cierpienie pokona w dosko-
nały sposób miłość własną. Fakt nadania wartościom „postawy” 
najwyższej rangi stanowi oryginalny element koncepcji wartości 
w ujęciu V.E. Frankla231.

Socjolog H. Świda232 zajmująca się zagadnieniem wartości 
młodzieży definiuje wartość jako ogólne kryterium, na podsta-
wie którego człowiek uznaje różne obiekty jako godne pozytyw-
nej oceny. W konsekwencji autorka wyróżnia następujące rodzaje 
wartości233:
  wartości intelektualne – których funkcjonowanie przejawia się 

w ocenie osób i zjawisk pod kątem bogactwa ich treści intelek-
tualnych lub pod kątem ich siły pobudzenia procesów umysło-
wych u ludzi;

  wartości społeczne – funkcjonowanie tych wartości przejawia 
się w ocenie osób pod kątem widzenia ich aktywności i zainte-
resowań dla utrzymania lub przekształcania struktur społecz-
nych, w postrzeganiu i wartościowaniu zjawisk z punktu wi-
dzenia ich społecznych walorów;

  wartości estetyczne – preferowane są przez osoby, które ocenia-
ją rzeczywistość pod kątem piękna. Dla człowieka, który uznaje 
wyłącznie te wartości, nie istnieją czyny dobre i złe, lecz tylko 
czyny piękne i szpetne;

231 Por. tamże, s. 47-48.
232 Por. H. Świda, Pojęcie wartości i jej znaczenie dla funkcjonowania osobowości, 

art. cyt., s. 68.
233 Por. H. Świda, System wartości młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wycho-

wawcze” 1975 nr 8, s. VII.
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  wartości allocentryczne – preferuje ten, kto ocenia rzeczywistość 
przez pryzmat stosunków międzyludzkich, dlatego ceni on naj-
bardziej szansę pomocy drugiemu człowiekowi. Życzliwe i pra-
widłowe kontakty międzyludzkie uznaje za sprawę najważniej-
szą, a otaczające zjawiska postrzega i wartościuje pod kątem ich 
przydatności ludziom;

  wartości prestiżowe – są one swoiste dla tych, u których kryte-
rium oceny stanowi uznanie innych oraz społeczne znaczenie 
roli, którą pełni. Za sukces życiowy takie osoby uważają zdo-
bycie wysokiej pozycji społecznej, możliwość sprawowania 
władzy i posiadania wpływów. Uznają także za wartościowe te 
przejawy życia, które zyskały aprobatę ekspertów;

  wartości konsumpcyjno-materialne – preferuje ten, dla kogo 
wartościowe są zjawiska, które stanowią manifestację zamoż-
ności. W tym przypadku własny sukces życiowy oceniany jest 
w kategoriach osiągnięć materialnych, a wysoki dobrobyt zo-
staje uznany za podstawowe kryterium społecznych osiągnięć;

  wartości emocjonalne – funkcjonowanie tych wartości wiąże się 
z „silnymi doznaniami”. Dla człowieka preferującego tego typu 
wartości ważne jest to, co staje się dla niego źródłem modnych 
doznań. Dla takiej osoby nie jest istotne to, co wywołuje stan 
napięcia, lecz samo przeżycie. Dla niej udane życie to „mocne 
życie”;

  wartości perfekcjonistyczne – dla osób preferujących te wartości 
świat stanowi teren, na którym człowiek sprawdza swoje możli-
wości, realizuje „ideał osobowy”, doskonali się sprawnościowo 
i moralnie. Natomiast kryterium oceny zjawisk stanowią osobo-
we�walory.�

Powyższy podział, zdaniem autorki, nie został ostatecznie 
wyczerpany, nadal może być poszerzany i uzupełniany o kolejne 
kategorie wartości.

Z kolei S. Ossowski wyróżnił wartości codzienne i uroczyste. 
Te pierwsze wiążą się ze sferą spraw zwykłych, typu drobne zy-
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ski i straty materialne, czy powodzenia lub niepowodzenia. Na-
tomiast wartości uroczyste odniósł do sytuacji, w których jakiś 
cel pochłania energię człowieka i staje się bezpośrednim moty-
wem jego czynów, gdy uwalnia się na jakiś czas od codziennych 
trosk, w momentach wyjątkowych234.

Interesującego podziału wartości na gruncie polskim dokonał 
R. Jedliński. Podział ten jest przydatny do rozpoznawania warto-
ści wśród dzieci i młodzieży i obejmuje następujące wartości235:�
  transcendentne (Bóg, świętość, wiara, zbawienie);
  uniwersalne (dobro, prawda);
  estetyczne (piękno);
  poznawcze (wiedza, mądrość, refleksyjność);
  moralne (bohaterstwo, godność, honor, miłość, przyjaźń, od-

powiedzialność, sprawiedliwość, skromność, uczciwość, wier-
ność);

  społeczne (demokracja, patriotyzm, praworządność, solidar-
ność, tolerancja, rodzina);

  witalne (siła, zdrowie, życie);
  pragmatyczne (praca, spryt, talent, zaradność);
  prestiżowe (kariera, sława, władza, majątek, pieniądze);
  hedonistyczne (radość, seks, zabawa).

Zdaniem M. Łobockiego236 niemałe znaczenie dla procesów 
wychowawczych może mieć rozróżnienie na wartości podstawo-
we (uniwersalne, międzyludzkie, ostateczne), takie jak: prawda, 
dobro, piękno, sprawiedliwość, rodzina, naród itp., oraz na war-
tości instrumentalne, takie jak: uroda, talenty, zainteresowania, 
pieniądze. Użyteczny pedagogicznie może okazać się podział 

234 Por. S. Ossowski, Dzieła, T. III., Z zagadnień psychologii społecznej, Warsza-
wa 1967, s. 88-93. 

235 Por. K. Denek, Aksjologiczne aspekty edukacji, Toruń 1999, s. 37.
236 Por. M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002, s. 77.
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warości na indywidualne (np. zdrowie) i społeczne (np. pokój, 
przyjaźń).

Wartości występują zawsze w pewnej hierarchi: jedne z nich są 
wyższego rzędu, inne niższego. Wartości wyższego rzędu czło-
wiek ceni bardziej niż pozostałe. Osoba doświadcza, iż wartości, 
które dla jej życia mają większe znaczenie, więcej ją jednak kosz-
tują i wymagają od niej większego wysiłku237. Hierarchiczność 
wartości suponuje istnienie wartości niższego i wyższego rzędu, 
a pośrednio wymaga istnienia najwyższej wartości absolutnej, 
będącej źródłem wszelkich wartości względnych i  ograniczo-
nych. Wartości najwyższe – naczelne, ogniskują wszelkie dążenia, 
pragnienia i działania człowieka. One stanowią dla niego oparcie 
i ostoję. Otwarcie się na wartości najwyższe, a w konsekwencji 
podporządkowanie im wszystkiego, stanowi z chrześcijańskiego 
punktu widzenia warunek realizacji pełni człowieczeństwa. Po-
zostałe wartości to wartości podstawowe, elementarne, których 
realizacja decyduje w sposób konieczny o możliwości spełnienia 
innych wartości238. Wobec powyższego należy przyjąć, że świat 
wartości jest wielostopniowy i zróżnicowany jakościowo, a z tym 
z kolei wiąże się istnienie bogatej hierarchii wartości239.

Z kolei S. Kowalczyk240 klasyfikuje wartości w ramach trzech 
grup: wartości ekonomiczne, witalno-sensytywne i umysłowo-�
-duchowe. Pod względem ontologicznym różnią się one między 
sobą jakościowo, a ich moralne znaczenie jest zależne od egzy-
stencjalnego przeżycia wartości przez konkretną osobę. Jeśli cho-
dzi o wartości ekonomiczne, to, zdaniem autora, są one niezbędne 
dla życia człowieka na płaszczyźnie fizyczno-biologicznej. Wiąże 
się to z tym, że jednostka jest włączona w świat materialny i nie 
tylko ich potrzebuje, ale ma do nich prawo. Do tej grupy war-

237 Por. K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 76.
238 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 152.
239 Por. S. Kowalczyk, Kim jest człowiek?, dz. cyt., s. 106.
240 Por. tamże, s. 107.
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tości zalicza S. Kowalczyk między innymi: pożywienie, odzież, 
mieszkanie, pieniądze, zdrowe środowisko biologiczne oraz pra-
cę, która odgrywa tutaj zasadniczą rolę. Istotną cechą, dotyczącą 
wartości tej grupy, jest ich instrumentalny charakter. Umożliwia 
on realizowanie wyższych celów życiowych. Z tego też powo-
du wartości te nie powinny stanowić najwyższego i ostateczne-
go celu życia. Gdyby taka sytuacja zaistniała, wówczas mogłyby 
one stać się głównym celem czy sensem życia, a przez to hamo-
wać wzrost człowieka jako osoby.

Kolejnym typem wartości, wyróżnionym przez S. Kowal-
czyka, są wartości witalno-sensytywne i afektywne. Należą do 
nich: zdrowie, życie, siła fizyczna, wolność od cierpień, integral-
ność i piękno ludzkiego ciała, przyjemność, przeżycia związane 
z funkcjonowaniem sfery popędowo-zmysłowej. Ocena i kwali-
fikacja wartości witalno-sensytywnych jest według Kowalczyka 
bardzo istotna, choć różna w zależności od głoszonych poglą-
dów różnych autorów. Jego zdaniem chrześcijański personalizm 
(w przeciwieństwie do hedonizmu, który utożsamia przyjem-
ność z dobrem, czy do manicheizmu, potępiającego tego rodzaju 
wartość w sposób globalny) kwalifikuje etyczny walor tych war-
tości w zależności od okoliczności i celu. Wartości o charakterze 
przyjemnościowym, jak zauważył S. Kowalczyk, są elementem 
składowym ludzkiego szczęścia, do którego człowiek ma prawo. 
Natomiast sfera biologiczno-witalna stanowi integralny skład-
nik życia ludzkiego, przy czym nie może zostać najważniejszym 
i wyłącznym celem pragnień człowieka. Do tego, aby człowiek 
mógł właściwie funkcjonować na płaszczyźnie życia psychicz-
nego, niezbędne jest życie biologiczne. Nie można go zatem po-
mniejszać czy wręcz niszczyć. Z tych powodów wartościom umy-
słowo-duchowym należy, zdaniem autora, oddać pierwszeństwo 
nad wartościami witalno-sensytywnymi. Jednocześnie tenże au-
tor podkreśla, że wszelkie wartości z grupy witalno-zmysłowych 
są moralnie pozytywne wtedy, gdy są włączone w całość osoby 
ludzkiej i realizację odpowiednich jej zadań. W związku z tym 
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dominacja przeżyć afektywno-witalnych osoby grozi jej autode-
gradacją.

Następną odmianą wartości, wyróżnioną przez S. Kowalczy-
ka, są wartości wiążące się ze sferą psychiczno-umysłową. Nale-
żą tu wartości poznawcze, moralne, artystyczne i religijno-sakral-
ne. Ich fundamentem są ogólnoludzkie odwieczne idee: prawda, 
dobro, piękno i świętość. Wartości natomiast religijno-sakralne, 
które ze swej natury są ukierunkowane na Boga-Absolut, będą-
cego rzeczywistością transcendentalną, są uznane przez powyż-
szego autora za autonomiczne i nieredukowalne w stosunku do 
poprzednio omawianych. 

Możliwość uszeregowania wartości w pewnej hierarchii ze 
względu na ich ważność, powoduje, że człowiek tworzy swój 
osobisty układ cennych wartości, czyli system. Na hierarchię 
wartości składa się właściwie wszystko, co funkcjonuje w życiu 
człowieka. Określoną wartość mają rzeczy, wytwory kultury, 
osoby, przeżycia psychiczne. Z całego świata wartości człowiek 
wybiera te, które mają dla niego największe znaczenie. Człowiek 
tworzy swój własny system wartości, który może być rozumiany 
jako zespół jego ustosunkowań (odczuć, sądów, działań wobec 
pewnych wartości). Z kolei urzeczywistnienie wartości polega na 
rozbudowaniu tych ustosunkowań w ten sposób, że stają się one 
integrującymi elementami osobowości, tworząc obraz jednostki, 
o której można powiedzieć: sprawiedliwa, prawa241.

System wartości zawiera zbiór wartości osobistych zorgani-
zowanych w hierarchię relacji preferencji, w której obowiązuje 
zasada: im bardziej podmiot przedkłada jakąś wartość nad pozo-
stałe, tym wyższa jest pozycja danej wartości w hierarchii. War-
tości o wyższej pozycji w hierarchii, jak nadmienia autorka, są 
ważniejszymi źródłami wskazówek postępowania niż wartości 
o pozycji niskiej242.

241 Por. tamże, s. 14.
242 Por. H. Misiewicz, Poczucie własnej wartości u młodzieży, Warszawa 1983, s. 31.
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Znany psychiatra A. Kępiński243 charakteryzując system war-
tości, wydziela w nim trzy warstwy: biologiczną, emocjonal-
ną i społeczno-kulturową. W warstwie biologicznej umieszcza 
wszystkie te wartości, które przypisuje się rzeczom i obiektom 
służącym do zaspokajania potrzeb biologicznych, czyli związa-
nych z fizjologicznym życiem człowieka. Warstwa emocjonalna 
systemu wartości zawiera w sobie stosunek emocjonalny jednost-
ki do siebie, swojego działania i innych ludzi. Najważniejszą rolę 
w funkcjonowaniu człowieka odgrywa, zdaniem A. Kępińskiego, 
warstwa społeczno-kulturalna, bowiem od niej zależą cele, jakie 
osoba pragnie osiągnąć.

243 Por. tamże.
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2. Proces wychowania do wartości  
i poprzez wartości

Koniec XX i początek XXI wieku charakteryzują się gwałtow-
nym przyrostem informacji, który praktycznie wymusił jedno-
stronne zainteresowanie metodami przyswajania wiedzy. W kon-
sekwencji najważniejszym dla pedagogów wymiarem osobowo-
ści stały się procesy poznawcze, a ogólniej – umysł człowieka. 
Symptomem nowoczesności nauk pedagogicznych stało się eks-
ponowanie twórczego myślenia. Jednak nie wszyscy pedagodzy 
podążyli w tym kierunku. Pojawiły się także głosy krytyczne, 
ostrzegające przed negatywnymi skutkami zawężenia i ograni-
czenia działań wychowawczych, kształtujących jedynie intelekt 
jednostki. W obliczu tych wydarzeń podejmowane są dzisiaj 
dyskusje nad procesem wychowania, od którego zależy oblicze 
obecnej i przyszłej cywilizacji244. W tej sytuacji należy zastanowić 
się nad fundamentalnymi założeniami tego procesu. Wydaje się, 
że jednym z powszechnie przyjmowanych elementów wycho-
wania jest proponowany wychowankom świat wartości. Każde 
działanie bowiem, a szczególnie działanie dzieci i młodzieży, po-
trzebuje odpowiednich drogowskazów prowadzących do praw-
dy, a nie do fałszu i iluzji. 

Przyjmowane systemy wartości rozwijane są w konkretnych  
procesach wychowawczych. Fakt ten domaga się prezentacji za-
sadniczych założeń takich procesów. Aby można było dokonać 

244 Por. K. Olbrycht, Dylematy współczesnego wychowania, „Znak” 43(1991) 
nr 9, s. 40.
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refleksji w zakresie podstawowych założeń procesu wychowa-
nia do wartości, niezbędne jest ustalenie terminologii dotyczącej 
procesów wychowawczych. Potrzeba ta bierze się stąd, iż poję-
cie „wychowanie” jest rozumiane wieloznacznie – na przestrzeni 
wieków idea wychowania ulegała bowiem różnym interpreta-
cjom. Dlatego ważna jest zarówno wiedza teoretyczna o tym fe-
nomenie, jak i płaszczyzna praktyczna.

2.1. Wieloaspektowość i złożoność procesu 
wychowania

Jednoznaczne określenie procesu wychowania jest niezmier-
nie trudne czy wręcz niemożliwe, bowiem „istnieje prawdopo-
dobnie tak dawno, jak cywilizacja, i objawia się we wszystkich 
rasach i pod wszystkim szerokościami geograficznymi. Jest to 
więc olbrzymia masa faktów stanowiąca część socjalnego zacho-
wania się człowieka”245.�

Pojęcie to miało wiele znaczeń246 i poczynając już od staro-
żytności247 nie było jednomyślności w jego rozumieniu. Termin 
„proces wychowania” stał się przedmiotem wielu opracowań 
nauk pedagogicznych, co w konsekwencji doprowadziło do wy-
różnienia licznych koncepcji procesu wychowania, stanowiących 
dzisiaj podstawę współczesnych teorii wychowania i wywodzą-
cej się z nich praktyki wychowawczej.

245 Z. Mysłakowski, Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności, Warszawa�
1964, s. 246.

246 Wśród polskich autorów, którzy poruszali tę kwestię w swoich publika-
cjach są m.in. H. Muszyński, B. Suchodolski, M. Krawczyk, K. Sośnicki, S. Ku-
nowski, W. Okoń.

247 Por. J. Krasuski, Historia wychowania, Warszawa 1989; Starożytne Ateny 
kształtowały ideał kalokagatii, zaś w Rzymie – oratora.
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Etymologicznie248, czyli ze względu na słowotwórczą budowę 
wyrazu, „wychowanie” w naszym ojczystym języku oznaczało 
pierwotnie tyle, co „żywienie, utrzymanie”. Pod tym pojęciem 
rozumiano to, co dzisiaj dotyczy hodowli zwierząt. Wychowy-
wać to tyle, co „dobrze chować kogoś”, czyli dobrze odżywiać249.�
By opisać dzieła wychowania jako całość zabiegów, czynności 
i umiejętności związanych z kształtowaniem umysłowym i mo-
ralnym chłopca, dziecka wolnego obywatela greckiego, zaczę-
to używać pojęcia „pedagogia” (gr. pais – chłopiec, dziecko; ago 
– prowadzę).  Z kolei na przełomie V i IV wieku p.n.e. sofiści 
wprowadzili pochodne pojęcie paideia dla określenia czynności 
związanych z wykształceniem osoby w zakresie gramatyki, re-
toryki i dialektyki, które stanowiły niezbędny fundament dla 
wprowadzenia wychowywanego w określoną cywilizację i kul-
turę. Należy pamiętać, że dla człowieka antyku życie stanowiło 
zadanie, zaś środkiem do jego wypełnienia miała być właśnie pa-
ideia (kształcenie). Pitagorejska formuła: therapeue paideian („Za-
troszcz się o wychowanie”) jest potwierdzeniem, iż filozoficzne 
myślenie już w swoich antycznych początkach nadawało szcze-
gólne znaczenie temu procesowi250.

Dopiero w XIX wieku pojęcie „wychowanie” otrzymało inne 
znaczenie. Zaczerpnięto je od łacińskiego słowa „edukacja”. Sło-
wo to w swoim rdzeniu oznacza wyprowadzenie (educare – wy-
chowywać, ex-duco – wyprowadzam). Chodzi tutaj o wyprowa-
dzenie z jakiegoś stanu gorszego do lepszego i wyższego. Podob-
na przenośnia wyciągania i podnoszenia kogoś wzwyż ma miej-
sce w niemieckim wyrazie erziehen i francuskim elever, które ozna-

248 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 165.
249 Por. T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna; tradycja – teraźniejszość – 

nowe wyzwania (materiały pokonferencyjne), dz. cyt., s.113.
250 Por. B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, w:�Wychowa-

nie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, T. I., red. M. Dudziko-
wa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk 2007, s. 27. 
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czają tyle, co wychowywać251. Stąd etymologicznie wychowanie 
oznacza prowadzenie człowieka do pełni; przyczynianie się do 
tego, by człowiek w pełni był człowiekiem, z rozwiniętym inte-
lektem, sferą fizyczną i duchową, ukształtowanym sumieniem, 
wolą i charakterem. Z takim rozumieniem wychowania zazwy-
czaj łączy się szczególną aktywność ludzką, związaną z  określo-
nymi osobami i specyficznymi miejscami, jak: rodzice, nauczycie-
le, wychowawcy, duszpasterze. Aktywność ta jest zwrócona na 
żywienie, kształcenie, troskę, kształtowanie jednostek, ich rozwój 
osobowy252.

Zdaniem� S.� Kunowskiego253 w języku polskim „wychowa-
nie” oznacza potocznie wszelkie celowe oddziaływanie ludzi 
dojrzałych, czyli wychowawców – przede wszystkim na dzieci 
i młodzież, czyli wychowanków. Oddziaływanie to ma na celu 
kształtowanie określonych pojęć, uczuć, postaw, dążeń. Dlatego, 
według niego, działanie wychowawcze zawiera w  sobie opiekę, 
dostarczanie rozrywki i kultury, wychowanie fizyczne, umysło-
we, moralne, społeczne, estetyczne, ideowe, a obok tego naucza-
nie, szkolenie, przygotowywanie do różnych zadań oraz oddzia-
ływanie jednych na drugich. Ważny jest także fakt, że działalność 
wychowawcza jest społecznie zorganizowana, popierana, apro-
bowana i odbywa się w ramach określonych grup społecznych, 
które stają się instytucjami wychowującymi.

Już potoczne rozumienie wychowania kładzie nacisk na dzia-
łanie wychowawcze, które winno prowadzić do stawania się 
mądrzejszym i lepszym człowiekiem. W działaniu takim można 
zauważyć pojawianie się różnego rodzaju warunków i bodźców, 
które są przyczyną wywoływania czegoś nowego. Inną charak-
terystyczną właściwością procesu wychowania jest cel i konse-

251 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 165.
252 Por. T. Hejnicka-Bezwińska, Pedagogika ogólna; tradycja – teraźniejszość – 

nowe wyzwania (materiały pokonferencyjne), dz. cyt.,�s.113.
253 Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 19.
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kwentnie osiągany stan, czyli wynik i wytwór tego działania. 
Wreszcie, aby osiągnąć zamierzony czy przypadkowy wynik, 
trzeba wywołać szereg zmian w wychowanku, co stanowi proces 
rozwojowy. Wydaje się, że wymienione elementy, w takiej czy 
innej formie, składają się na proces wychowania, będący długo-
trwałym ciągiem zmian, zachodzących w ramach wszechstron-
nego rozwoju człowieka. S. Kunowski zwraca przy tym uwagę, 
że w tak postrzeganym procesie rozwoju człowieka biorą świa-
domy udział przez swą działalność wychowawcy. Poza tym na 
przebieg tego procesu wpływ mają także określone okoliczności 
i warunki nazywane sytuacjami wychowawczymi oraz dążenie 
samego wychowanka do osiągnięcia coraz większej pełni samo-
dzielności umysłowej, moralnej i życiowej jako najdalszego wy-
tworu wychowania254.

Na podstawie przytoczonych powyżej znaczeń nadawanych 
wychowaniu, które to znaczenia stosowane są potocznie, widać 
wieloznaczność tego pojęcia. Niepodobna podać wszystkich de-
finicji. S. Kunowski podjął się próby usystematyzowania istnieją-
cych definicji procesu wychowania. Definicje te podzielił na czte-
ry grupy, uwzględniając elementy występujące w analizowanym 
zjawisku255:
1.  Definicje prakseologiczne, które podkreślają element oddziały-

wań wychowawców. W najstarszych określeniach procesu wy-
chowania podkreślano jako istotne przede wszystkim działa-
nie wychowawców, wpływanie na wychowanków i urabianie 
ich. Zalicza się do tej kategorii definicje wychowania podane 
przez T. Waitza oraz O. Willmanna. T. Waitz – niemiecki peda-
gog, żyjący w połowie XIX wieku zakładał, że „wychowanie 
jest planowanym oddziaływaniem na jeszcze dające się kształ-
cić wewnętrzne życie innych”256.�Natomiast�dla�O.�Willmanna�

254 Por. tamże, s. 166.
255 Por. tamże.
256 Tamże, s. 167.
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wychowanie oznaczało opiekuńcze, regulujące i kształcące 
oddziaływanie ludzi dojrzałych „na rozwój dojrzewających, 
ażeby mogli mieć udział w dobrach, które są podstawą życia 
społecznego”257.

2.  Definicje ewolucyjne, które podkreślają element procesu roz-
wojowego jednostki, swobodnego wzrostu dziecka. Według 
S. Kunowskiego wychowanie jest w nich ujmowane jako pro-
ces samorzutnego rozwoju w zakresie różnego rodzaju do-
świadczeń nabywanych przez wychowanka. Do tej katego-
rii zaliczono definicje wychowania podane przez J. Deweya 
i W.Ch. Bagleya. Dla J. Deweya wychowanie było procesem 
wrastania jednostki w społeczną świadomość gatunku258, na-
tomiast dla W.Ch. Bagleya było „procesem zdobywania przez 
jednostkę doświadczeń”259.

3.  Definicje sytuacyjne, które zwracają uwagę na warunki i bodź-
ce przyczyniające się do rozwoju wychowanka. Z klasycznych 
definicji wychowania autor zaliczył do tej grupy definicję 
O. Decroly’a oraz P. Petersena. Ten pierwszy pod pojęciem wy-
chowania rozumiał „przygotowanie do życia przez życie260”. 
Natomiast P. Petersen w wychowaniu widział „szkołę wspól-
noty”261, gdzie ma miejsce organizowanie przeżycia wspólno-
towego przez zabawę, pracę, rozmowę, ekspresję twórczą. 

4.  Definicje adaptacyjne skupiają uwagę na wytworach i osiąga-
nych skutkach działania wychowawczego. Za klasyczną defi-
nicję wychowania tej kategorii uznano definicję E. Durkheima, 
dla którego „wychowanie jest oddziaływaniem pokoleń do-
rosłych na te, które jeszcze nie dojrzały do życia społecznego. 

257 Tamże, s. 167.
258 Tamże.
259 Tamże, s. 167-168.
260 Tamże, s. 168.
261 Tamże.
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Zmierza ono do wywołania i rozwinięcia w dziecku pewnej 
liczby stanów fizycznych, umysłowych, jakich domagają się 
od niego i społeczeństwo polityczne jako całość, i środowisko 
specjalne, do którego jest ono szczególnie przeznaczone”262.�
Zdaniem�S.�Kunowskiego263 w te kategorie trudno jest jedno-

znacznie wpisać definicje współczesnych systemów wychowa-
nia. Dzieje się tak dlatego, że dążą one raczej do jakiejś syntezy w 
swoich poglądach, w których przeważają ramowe definicje wy-
chowania. W definicjach tych podejmowane są próby zawarcia 
zarówno działalności wychowawców, sytuacji wychowawczych, 
wszechstronnego rozwoju wychowanka, jak i celów, do których, 
jako ich wytwór, proces rozwojowy i działanie wychowawcze 
zmierza.�

B. Śliwerski264 dokonując analizy współczesnych definicji wy-
chowania, wskazał na trzy podejścia do charakteryzowanego 
zjawiska. Pierwsze podejście do wychowania wiąże się z faktem, 
iż w pedagogice pojęcie to z jednej strony definuje się jako jedno-
stronne oddziaływanie wychowawcy na wychowanka, a z dru-
giej jako swoisty rodzaj wzajemnych oddziaływań. To podejście 
prezentuje W. Okoń, dla którego wychowanie jest świadomie 
organizowaną działalnością społeczną, opartą na „stosunku wy-
chowawczym między wychowankiem a wychowawcą, której ce-
lem jest wywoływanie zamierzonych zmian w osobowości wy-
chowanka”265.  W tej perspektywie wychowanie to również for-
mowanie, kształtowanie, zmienianie osobowości wychowanka, 
spowodowanie czy wyzwalanie w niej pożądanych zmian.

Z kolei według B. Śliwerskiego266 w literaturze rzadziej wystę-
puje ujęcie wychowania jako swoistego typu relacji dwustronnej, 

262 Tamże, s. 168-169.
263 Por. tamże, s. 169.
264 Por. B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, art. cyt., s. 32.
265 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1998, s. 444.
266 Por. B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, art. cyt., s. 33.
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w wyniku której dochodzi do zwrotnego oddziaływania osób na 
siebie. To podejście występuje u M. Nowaka. Uważa on, iż wy-
chowanie to „szczególna relacja międzyludzka, w której pod-
miotem i zarazem przedmiotem czynów wychowujących jest 
osoba”267.�

Trzecie podejście do definicji wychowania „lokuje je w wymia-
rze zjawisk psychospołecznych, dziejowych, kulturowych, które 
rzutują na conditio humanum”268. W tej perspektywie wychowanie 
to proces związany z wrastaniem człowieka w środowisko. To 
również ciąg zmian, które prowadzą do nowego stanu fizyczne-
go i psychicznego  człowieka, uważanego przynajmniej czasowo 
za nowy i zakończony269.

Istnieją różne możliwości systematyzowania i wyjaśniania po-
jęcia „proces wychowawczy”. Wiąże się to z tym, że wychowanie 
jest zjawiskiem mającym wiele odmiennych i równocześnie po-
wiązanych ze sobą aspektów.

Współcześnie wychowanie postrzegane jest również jako fe-
nomen ludzkiej egzystencji, jako zjawisko „dane” człowiekowi 
w jego potocznym „byciu w świecie”, co określane jest mianem 
uczestnictwa. „Fenomen wychowania jest zawsze «jakimś» do-
świadczeniem, a zarazem rozumieniem, który upomina się i wy-
maga dalszych interpretacji”270.

Współczesna pedagogika, według W. Cichonia, wymaga od-
różnienia szerszego i węższego pojęcia wychowania. W znacze-
niu szerszym wychowanie oznacza wszelkie oddziaływanie na 
jednostkę, współtworzące jej osobową indywidualność. W wy-
chowaniu tym chodzi o różnorodne i mające miejsce w wielu 

267 M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji 
chrześcijańskiej, Lublin 1999, s. 320.

268 B. Śliwerski, Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty, art. cyt., s. 34.
269 Por. tamże.
270 K. Ablewicz, Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicz-

nej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków 2003, s. 45.
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dziedzinach życia człowieka oddziaływania środowiskowe, ro-
dzinne, koleżeńskie, szkolne czy zawodowe, wynikające z uczest-
nictwa jednostki w różnych grupach społecznych. Oddziaływa-
nia te wpływają kształtująco na charakter, psychikę człowieka, 
jego poglądy, postępowanie, podejmowane decyzje, a także na 
konstytuowanie się jego osobowego „ja”271. W tym szerokim uję-
ciu wychowania, zdaniem M. Nowaka, zawiera się często swoi-
sty postulat troskliwej opieki, ochrony wychowanka przed ewen-
tualnymi niebezpieczeństwami i zagrożeniami (prewencja) oraz 
postulat prowadzenia go ku pełni rozwoju272.�Z�kolei�Z.�Skorny�
w szerokim rozumieniu rozpatruje wszelkie oddziaływanie oto-
czenia społecznego na daną osobę. Powyższe oddziaływanie śro-
dowiska społecznego na człowieka nie jest zamierzone i często 
bywa społecznie nieakceptowane. Dlatego właściwe jest ograni-
czenie pojęcia „wychowania” do oddziaływań celowych, przy-
noszących pozytywne efekty społeczne273.

Natomiast do wychowania rozumianego w sensie węższym 
zalicza się, zdaniem W. Cichonia274, jedynie świadome i zamie-
rzone oddziaływanie na wychowanka, które jest podejmowane 
w danym celu i w określonej sytuacji. W tym też znaczeniu, jak 
zauważył M. Nowak275, termin „wychowanie” obejmuje problem 
wartości, gdyż każdy, kto wychowuje, chce przezwyciężyć ak-
tualne braki i niedomagania, a osiągnąć to, czego pragnie. Wy-
chowawca, który zostaje postawiony wobec wychowanka w jego 

271 Por. W. Cichoń, Pojęcie procesu wychowawczego i jego aksjologiczny sens, 
„Kwartalnik Pedagogiczny” XXVI(1981) nr 3, s. 37-47; także W. Cichoń, Aksjolo-
giczne ujęcie procesu wychowania, w: Człowiek – kultura – wychowanie, dz. cyt.

272 Por. M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, art. cyt., s. 242; 
por. także: M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, dz. cyt. 

273 Por. Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, Warszawa 1992, s. 12.
274 Por. W. Cichoń, Pojęcie procesu wychowawczego i jego aksjologiczny sens, art.�

cyt., s. 37.
275 Por. M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, art. cyt., s. 242.
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określonym „być-teraz”, pragnie doprowadzić go do stanu „po-
winien-być”, „może-być”. Dlatego wychowanie musi zmierzać 
do osiągnięcia jakiegoś celu. Z tego też powodu wartości muszą 
być ciągle obecne w pedagogice. Nie istnieje bowiem wychowa-
nie bez przyjęcia pewnych wartości276.�

Z. Skorny klasyfikuje proces wychowania również z perspek-
tywy różnorodnych i równocześnie powiązanych ze sobą aspek-
tów, takich jak: aspekt pedagogiczny, socjologiczny i psycholo-
giczny oraz antropologiczny i aksjologiczny277.

Z pedagogicznymi aspektami wychowania wiążą się jego cele, 
które dostarczają modeli i wzorów stanowiących układ odniesie-
nia umożliwiający dokonanie oceny wyników wychowania oraz 
jego skuteczności. Cele wychowania są wypracowywane przez 
teorię wychowania. Przy ich opracowaniu należy uwzględnić 
uwarunkowania społeczne i psychologiczne oraz właściwości 
psychiczne wychowanków. Sama zaś realizacja celów wychowa-
nia wymaga rozwijania określonych cech osobowości, korygowa-
nia niepożądanych właściwości lub zapobiegania ich powstawa-
niu. Najogólniej sformułowanym celem wychowania, realizowa-
nym przez obecny system oświatowy, jest wszechstronny rozwój 
osobowości dzieci i młodzieży278. Cele wychowania ujmowane 
w aspekcie pedagogicznym powiązane są z jego podstawowymi 
elementami: wychowaniem moralnym, estetycznym, fizycznym, 
umysłowym. Równie ważne są aspekty psychologiczne. Do tego 
typu celów A. Gurycka279 zalicza: cele kreatywne (wywołać, 
ukształtować), cele optymalizujące (zwiększyć, wzmóc, posze-
rzyć), cele minimalizujące (ograniczyć, osłabić), cele korekcyjne 
(przekształcić, zmienić).

276 Por. tamże.
277 Por. Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, dz. cyt., s. 11.
278 Por. tamże, s. 17.
279 Por. A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowania, Warszawa 1979, 

s. 163-164.
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W odniesieniu do pedagogicznych aspektów procesu wy-
chowania Z. Skorny wskazuje na potrzebę zwrócenia uwagi na 
funkcjonujący aspekt systemu instytucji wychowujących w da-
nej społeczności. W tym przypadku wychowanie stanowi system 
oddziaływań wychowawczych rodziny, przedszkola, szkoły, 
wszelkich organizacji i instytucji kulturalnych, oświatowych czy 
społecznych. W odniesieniu do nich winno się wyróżnić wycho-
wanie rodzinne, przedszkolne, szkolne, wychowanie realizowa-
ne przez harcerstwo, dom kultury, klub sportowy. Natomiast 
osobami realizującymi związane z tym procesem cele są wycho-
wawcy, a dzieci i młodzież będące podmiotem oddziaływania 
wychowawczego to wychowankowie. W tym znaczeniu o wy-
chowaniu decydować będzie wynik zamierzonego i ukierunko-
wanego przez społecznie akceptowane cele – oddziaływania wy-
chowawców na dzieci i młodzież280.�

Socjologiczny aspekt procesów wychowawczych to proces 
adaptacji społecznej jednostki, przygotowanie jej do wykonywa-
nia zadań wynikających z pełnionych ról społecznych, czyli do 
internalizacji wytworzonych w tym środowisku wzorców kultu-
ry oraz do właściwego wykonywania zadań wynikających z ról 
społecznych281. W socjologii wychowanie traktowane jest jako 
„działalność społeczna, której przedmiotem jest osobnik będą-
cy kandydatem na członka grupy społecznej i której zadaniem, 
warunkującym faktycznie jej zmiany i metody, jest przystosowa-
nie tego osobnika do stanowiska pełnego człowieka”282 oraz jako 
wrastanie w kulturę, czyli proces przyswajania dziedzictwa kul-
turowego i tradycji283.

Z perspektywy psychologicznej wychowanie stanowi układ 
wzajemnych interakcji wychowawcy i wychowanka, czego wy-

280 Por. Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, dz. cyt., s. 12-13.
281 Por. tamże, s. 13.
282 Por. tamże.
283 Por. tamże.
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nikiem jest ukształtowanie osobowości wychowanka zgodnie 
z założonymi celami284. W tym ujęciu wychowanie to dynamicz-
ny i złożony układ wzajemnie od siebie zależnych procesów na-
dawania i wywierania wpływu, zachodzących między osobami 
pełniącymi zróżnicowane i specyficzne role. Przy czym jedna 
z tych osób jest dojrzałym wychowawcą, a druga mniej dojrza-
łym wychowankiem. Celem zaś, który stawia sobie wychowaw-
ca, jest zrealizowanie, w sposób względnie trwały, jakiegoś mniej 
lub bardziej, ale świadomie przyjętego przez wychowawcę pro-
jektu osobowości wychowanka. Zatem wychowanie w aspekcie 
psychologicznym to oddziaływanie wychowawcze zmierzające 
do wywołania w psychice człowieka względnie trwałych zmian, 
ukierunkowanych progresywnie, czyli powodujących indywi-
dualny i społeczny rozwój wychowanka. W zależności od rodza-
ju wychowania, oddziaływania te posiadają charakter mniej lub 
bardziej intencjonalny, świadomy, planowy czy zorganizowany. 
Powodują u wychowanków zmiany polegające na tworzeniu się 
lub modyfikacji obrazu świata i własnej osoby oraz na kształto-
waniu się określonej postawy, aspiracji, potrzeb, wartości i norm 
postępowania285.�

Między pedagogicznym, psychologicznym i socjologicznym 
aspektem wychowania istnieją wzajemne powiązania. Wynikają 
one z faktu, że proces wychowania zachodzi w określonej rze-
czywistości społecznej i jest przez to uzależniony od spuścizny 
kulturowej. Dlatego czynniki te stanowią źródło tworzenia ce-
lów wychowania i wyznaczonych przez nie oddziaływań. Są one 
podejmowane w określonych sytuacjach wychowawczych. Z ko-
lei oddziaływania wychowawcy wpływają na kształtowanie się 
osobowości wychowanka, jego zachowania oraz działania286.

284 Por. A. Gurycka, Struktura i dynamika procesu wychowawczego, dz. cyt., s. 55.
285 Por. M. Przetacznikowa, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, Warsza-

wa 1979, s. 318.
286 Por. Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, dz. cyt., s. 16.
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Wnikliwa analiza procesu wychowania wymaga wskaznia na 
jego aspekty aksjologiczny i antropologiczny287. Aspekt aksjolo-
giczny będzie charakteryzowany w następnych paragrafach. Na-
tomiast z antropologicznego punktu widzenia w wychowaniu 
istotne jest uwzględnienie i wykorzystanie wiedzy o człowieku, 
o bogactwie jego natury oraz o możliwościach wychowawczego 
kształtowania go i o zależności, jaka zachodzi między wartościa-
mi a osobą jako podmiotem i realizatorem procesu wychowania. 
Spojrzenie z tej perspektywy na proces wychowania ukazuje, że 
wychowanek jest ludzką istotą i stanowi cielesno-psychiczną ca-
łość. Składa się na nią wiele różnych składników strukturalnych, 
tkwiących u podłoża psychiki oraz kształtujących charakter czło-
wieka i jego osobowość. Dlatego tym, co powinno być podmioto-
wym fundamentem moralnego wychowania, jest ludzkie osobo-
we „ja”. Stanowi ono stałe podłoże i źródło, z którego wypływa 
zachowanie i postępowanie człowieka, jego postawa, przekona-
nia i poglądy288. Stąd osoba wychowująca musi odpowiedzieć so-
bie na podstawowe antropologiczno-filozoficzne pytania: Kim ja 
jestem? Kim jest dla mnie drugi człowiek?

Charakteryzując współczesne znaczenie procesu wychowa-
nia, nie można pominąć jego ujęcia jako jednej z form działal-
ności ludzkiej. Na ten aspekt zwraca uwagę M. Nowak289.� Jego�
zdaniem proces wychowania, w którym ma miejsce dążenie do 
nabycia, przyswojenia pewnych sprawności, czegoś więcej niż 
wychowanek posiada w danym momencie, jest jedną z form 
działalności człowieka, należy do form relacji międzyludzkich.

Ujmując wychowanie jako jedną z form działalności człowie-
ka, zdaniem M. Nowaka290, można wyróżnić wiele aspektów cha-

287 Por. W. Cichoń, Pojęcie procesu wychowawczego i jego aksjologiczny sens, art. 
cyt., s. 42.

288 Por. tamże.
289 Por. M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, art. cyt., s. 243.
290 Por. tamże.
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rakteryzujących działalność osoby. Autor wyróżnia w tym wzglę-
dzie wychowanie jako działalność ludzką świadomą i celową 
oraz jako działanie o charakterze społecznym. Jeżeli wychowanie 
jest rozumiane jako rodzaj działalności ludzkiej, to charakteryzu-
je się ono tym, że jest celowe i świadome oraz zachodzi w rela-
cjach międzyludzkich. Jest to konsekwencja świadomych oddzia-
ływań wychowawcy, które mają doprowadzić do trwałych zmian 
w postawie wychowanka. Wychowawca wspiera wychowanka 
i oddziałuje na niego z myślą o określonym celu, o poprawie jego 
postawy. Poprzez takie działanie wychowawcy ma miejsce poja-
wienie się i umocnienie nowych, pozytywnych zachowań i rów-
nocześnie zanik oraz usunięcie zachowań niewłaściwych. W tym 
miejscu zostaje ukazana istotna rola, jaka przypada wartościowa-
niu w procesie wychowania. 

Wychowanie z perspektywy działalności ludzkiej można uj-
mować i rozumieć jako działalność świadomą i celową, ale tak-
że jako jeden z rodzajów działalności człowieka o charakterze 
społecznym. Wynika to z faktu, iż w działalności takiej uczestni-
czą inni ludzie. Z jednej strony jest osoba, która jest niejako „do 
– wychowania”, czyli wychowanek a z drugiej wychowawca, 
który działa nie tylko na rzecz aktualnego stanu wychowanka, 
lecz również dla umocnienia i rozwoju nowych jego cech, zacho-
wań i postaw. W tym wymiarze wychowanie jest procesem za-
chodzącym między ludźmi i stanowi wzajemną relację między 
wychowankiem i wychowawcą291. Dlatego osoby biorące udział 
w procesie wychowania można postrzegać jako osoby zwrócone 
ku sobie i wzajemnie od siebie zależne, a przez to wpływające 
na�siebie292. Te związki zależności określane są mianem społecz-
nej interakcji. Oznacza to, że wychowanie jest zawsze społeczną 
interakcją, w której wychowawca i wychowanek oddziałują na 

291 Por. tamże.
292 Por. Z. Marek, M. Szczęsny, B. Szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szko-

le, dz. cyt., s. 218-221.
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siebie zawsze tam, gdzie ma miejsce proces akcji i reakcji. Mię-
dzy wychowankiem a wychowawcą zachodzi także wymiana 
informacji. Wynika ona z oddziaływania między ludźmi, bo kto 
wpływa na drugiego, ten jednocześnie coś mu przekazuje. Może 
to dotyczyć treści rzeczowych, przekazu wiedzy, ale także uczuć, 
przeżyć, potrzeb. Wychowanie w tym powyższym ujęciu wiąże 
się ściśle ze wzajemną komunikacją. Staje się bowiem wzajem-
nym przekazem treści, gdyż jest związane nie tylko ze społeczną 
interakcją, ale i ze społeczną komunikacją. W taki sposób ujęte 
wychowanie ma związek z „samowychowaniem”, które oznacza 
po prostu autorealizację, samokierowanie, autoformację, kształ-
towanie charakteru i pracę nad sobą.

Ujęcie wychowania w powyższej perspektywie to jeden 
z aspektów charakteryzujących wychowanie od strony zjawisko-
wej i jego zewnętrznych przejawów. Jednak proces wychowania 
wymaga także ujęcia wychowania od strony jego istoty i treści 
w�nim przekazywanych. W tym sensie można wskazać na wy-
chowanie jako zamierzoną pomoc w socjalizacji, w inkulturacji 
oraz w personalizacji293.

Jednostka ludzka od samego początku swojego istnienia zo-
staje wchłonięta przez społeczeństwo i pod jego wpływem ule-
ga socjalizacji. Oznacza to, że jednostka już ze swej natury bio-
logicznej jest istotą społeczną. Natomiast sam przebieg procesu 
socjalizacji jest określony charakterem kultury społeczeństwa 
lub grupy wychowującej. Dokonuje się on przede wszystkim 
w�rodzinie294.�

Jeżeli wychowanie rozumiane jest jako zamierzona pomoc 
w socjalizacji295, wówczas ważna jest pomoc w przyjmowaniu ról 

293 Por. M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, art. cyt., 
s. 246-251.

294 Por. F. Adamski, Wprowadzenie,�w: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej,�
red. F. Adamski, Kraków 1984, s. 7.

295 Por. Z. Marek, Wychowywać do wiary, Zagadnienia wychowania religijnego 
dziecka w wieku przedszkolnym, dz. cyt., s. 13-16.
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społecznych, które stają przed każdym człowiekiem i które są do 
podjęcia w danej społeczności oraz w takiej czy innej sytuacji ży-
ciowej. Z tych też powodów wychowanie powinno służyć ucze-
niu się pełnienia ról społecznych i wchodzeniu w uregulowane 
życie społeczne. Istotną rzeczą jest także ukazywanie funkcji spo-
łecznych jako wartościowych, aby one same w sobie pociągały 
wychowanka. W tym kontekście szczególną rolę pełni kształto-
wanie świadomości moralnej wychowanka poprzez formowanie 
sumienia296. Sumienie jest ową instytucją w człowieku, która od 
wewnątrz reguluje ludzką postawę pod względem jej zgodności 
z wartościami i normami, jak też oczekiwanymi postawami i za-
chowaniami. Tego rodzaju postawy są poddawane wychowan-
kowi z zewnątrz. Mają one na celu integrację człowieka297.

Wychowanie winno stanowić także pomoc w inkulturacji. In-
kulturacja rozumiana jest jako proces poznawania i wchodzenia 
w życie kulturalne społeczności. Osoba żyje zawsze w określo-
nej kulturze nie tylko dlatego, że jest istotą społeczną, ale także 
kulturalną. Oczywiście musi nauczyć się kulturalnego sposo-
bu życia i musi poznać daną kulturę. Takiemu wprowadzaniu 
w określoną kulturę służą procesy wychowawcze. Jednak wpro-
wadzenie w kulturę nie może być rozumiane tylko w znaczeniu 
pasywnym, jako przyjmowanie i wejście w kulturę. Wychowanie 
winno sprzyjać także nabywaniu zdolności aktywnego jej two-
rzenia. Dlatego człowiek musi się uczyć społecznych form życia 
i do życia społecznego musi zostać wprowadzony. W związku 
z tym w procesie wychowania musi zaistnieć uczenie się war-
tości i norm społecznych, aby wychowanek mógł zachowywać 
się społecznie. Wychowanie musi zatem zmierzać do nabywania 
zdolności rozróżniania wartości, do wartościowania i decydowa-

296 Por. Z. Marek, M. Szczęsny, B. Szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu 
i szkole, dz. cyt., s. 138-145; por. także Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, 
Kraków 2005, s. 108-115. 

297 Por. M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, art. cyt., s. 248.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



932.1. WIELOASPEKTOWOŚĆ I ZŁOŻONOŚĆ PROCESU WYCHOWANIA

nia o wyborze takich czy innych wartości oraz ich rozumienia 
w kontekście norm społecznych298.

Kolejne zadanie, jakie przynależy wychowaniu, to pomoc 
w personalizacji299. Personalizacja polega na kształtowaniu włas-
nej indywidualnej tożsamości oraz na budowaniu własnego „być-�
-osobą”. W procesie tym człowiek uczy się rozumienia i akcepto-
wania siebie jako jednostki. Należy przy tym zdać sobie sprawę 
z tego, że człowiek jako osoba odkrywa siebie jako istotę jedyną 
i niepowtarzalną. Poza tym jako osoba posiada także możliwość 
określenia samego siebie w działaniu. Potrafi przyjąć dystans wo-
bec siebie i swojego otoczenia. Posiada też wolność decydowania. 
Potrafi sam zmieniać swoją sytuację życiową i swoje otoczenie. 
Dlatego rdzeń podmiotowy wychowania stanowi osobowe, ludz-
kie „ja”, które jest trwałym podłożem i źródłem, z którego wy-
pływa zarówno postępowanie człowieka, jak też jego poglądy, 
przekonania, światopogląd. Wskazując na osobowe „ja” w czło-
wieku jako zasadniczy obiekt oddziaływań wychowawczych, 
można lepiej zrozumieć proces wychowania, jego treści i metody, 
jak też pełniej ukazać znaczenie wartości dla procesów wychowa-
nia. Wychowanie w tym wymiarze może być świadomą pomo-
cą i wsparciem dla wychowanka w kształtowaniu świadomości 
„być-osobą”. Rozwijanie takiej świadomości powinno uzdalniać 
go do coraz większej autonomii, do zdolności samostanowienia 
o swoim działaniu i do zmieniania zastanych uwarunkowań spo-
łecznych i kulturalnych. Natomiast warunkiem skuteczności wy-
chowania i tym samym pracy nad sobą wychowanka jest nie tyl-
ko wybór i akceptacja określonej hierarchii wartości, ale przede 
wszystkim zgodne z nią postępowanie300.�

Zatem prawdziwe wychowanie to nie bezpłodna i  męcząca 
walka o wyrobienie w dziecku umiejętności w danym stadium 

298 Por. tamże, s. 249.
299 Por. tamże, s. 250.
300 Por. tamże, s. 251.
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jego rozwoju, wcale nie niezbędnych i jeszcze zbyt dla niego trud-
nych, ale umiejętne stawianie i egzekwowanie określonych wy-
magań dostosowanych do wieku i  indywidualnych możliwości. 
Mądre wychowanie to umiejętne „zgranie” oddziaływań wycho-
wawczych z rozwojem indywidualnym danego wychowanka301.

2.2. Zasady wychowania do wartości

Refleksje prowadzone nad procesem wychowania ukazują, że 
jest to proces, w którym akcentuje się nie tyle wywieranie bez-
pośredniego wpływu na wychowanków, ile wspomaganie ich 
w naturalnym i spontanicznym rozwoju. Zgodnie z tym postula-
tem wychowywać oznacza tyle, co wyzwalać, dodawać odwagi, 
uwalniać od ubezwłasnowolnienia, usuwać wpływy zagrażające 
naturalnemu i spontanicznemu rozwojowi dzieci i młodzieży, 
przygotowywać ich do przyszłego życia poprzez mobilizację do 
własnej aktywności, pobudzać do zachowań zgodnych z oczeki-
waniem społecznym, a także zasadami moralnymi302. Wychowa-
nie ujmuje się jako pobudzanie aspiracji, czyli dążenie do tego, 
by młodzi ludzie chcieli być i pełniej, dojrzalej żyć303.�Zatem�wy-
chowanie to wprowadzanie do życia wartościowego304.

W wychowaniu chodzi więc o pomaganie dziecku lub młode-
mu człowiekowi w rozwoju właściwości fizycznych, moralnych, 
intelektualnych i społecznych. Ma to być celowa pomoc w roz-
woju, który winien doprowadzić nie tylko do tego, by człowiek 
w pełni żył, ale żeby „był – uczestniczył” w świecie w pełni swo-
jego osobowego człowieczeństwa. Dlatego wychowanie winno 

301 Por. S. Michałowski, Pedagogika wartości, Bielsko- Biała 1993, s. 90.
302 Por. tamże, s. 90-91.
303 Por. tamże, s. 91.
304 Por. S. Ruciński, Wychowanie jako wprowadzenie w życie wartościowe, War-

szawa�1988.
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stać się dopomaganiem w  odkryciu i w otwieraniu się na warto-
ści wyższe, opisywane przy pomocy transcendentaliów: prawdy, 
dobra i piękna305.

W związku z powyższym, proces wychowania do wartości 
polega na kształtowaniu osoby w kierunku dobra, czemu służy 
przekazywanie i udostępnianie podmiotowi wychowania war-
tości. Określeniu zaś pożądanych cech charakteru, moralnej oso-
bowości wychowanka służy ideał wychowania, będący nadrzęd-
nym i najwyższym celem wychowania. Jest on wyborem określo-
nej kategorii opisu bytu ludzkiego i określonych kryteriów oceny 
tego bytu. Wyraża potrzebę zajęcia konkretnego stanowiska wo-
bec problemu istoty człowieka i uniwersum wartości306.

Obejmowanie całego ludzkiego życia procesami wychowa-
nia do wartości domaga się podania zasad ułatwiających ich 
przebieg oraz wspierających skuteczność tego procesu. Według 
J. Homplewicza u podstaw przekazu wartości leży zrozumienie 
treści i znaczenia określonych wartości, warunkujące ich przy-
jęcie. Przy tym nie chodzi tutaj o przyjęcie ich rozumem i świa-
domością, ale także przez uczucie i wolę. Przekazując warto-
ści, trzeba też wyczekać na odpowiedni moment, na właściwą 
sposobność i gotowość otwarcia wychowanka na daną wartość. 
Dlatego z wyjaśnieniem należy cierpliwie zaczekać do momen-
tu, w którym rzecz zaczyna być rozumiana, przyjmowana i ak-
ceptowana307.�

Niezwykle ważne jest, aby wartości, które są prezentowane 
w procesie wychowania, były na tyle zrozumiałe, by zostały za-
akceptowane przez uczucia i wolę wychowanka. Dziecko jest za-
zwyczaj niezwykle otwarte i ciekawe w stosunku do wszelkich 
wartości. Dzieciństwo należy do szczególnych okresów wycho-
wania, gdyż akceptacja może przyjść bez zrozumienia, wyprze-

305 Por. S. Michałowski, Pedagogika wartości, dz. cyt., s. 92.
306 Por. W. Stróżewski, Istnienie i wartość, Kraków 1981, s. 91.
307 Por. J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, Rzeszów1996, s. 158-166.
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dzając zrozumienie, jeżeli oprze się na autorytecie, zaufaniu i mi-
łości. Dlatego wystarczy, że dziecko będzie kochało i podziwiało 
wychowawcę, a przyjmie i zaakceptuje wszystko, cokolwiek on 
uczyni czy powie. Później, aby miała miejsce akceptacja określo-
nych wartości trzeba ciężko zapracować – tłumacząc, wyjaśniając 
i uzasadniając oraz potwierdzając własnym przykładem. Może 
pojawić się sytuacja, że słowa i uzasadnienia nie znajdą akcep-
tacji. Może nawet dojść do ich zrozumienia i zapamiętania, ale 
wewnętrznie nie zostaną one przyjęte i zaakceptowane. Akcepta-
cja jest kategorią subiektywną. Nie można jej narzucić i nakazać. 
Polega ona na fascynacji i przekonaniu, które rodzą się w sposób 
wolny i dobrowolny. Dlatego wychowanek musi sam, bez przy-
musu uznać określone wartości, przyjąć i uczynić je cząstką swo-
jej osobowości308.

Ważnym elementem wpływającym na jakość przekazu warto-
ści jest tzw. „sztuka mówienia”, czyli umiejętność doboru odpo-
wiednich słów do określonej sytuacji. Tajemnica wychowawczego 
mówienia polega na rozsądnym wyczekiwaniu z odpowiednim 
słowem do odpowiedniej sytuacji. Wtedy postawa i czyny wy-
chowawcy stają się komentarzem i uzasadnieniem wypowiada-
nych słów. Słowa z kolei stają się wizytówką wychowawcy, a ich 
uzasadnieniem jest on sam. Wypowiadane słowa są wówczas 
wykładnikiem pewnej rzeczywistości i prawdy. Dlatego istotnym 
warunkiem wychowawczego przekazu wartości jest silny zwią-
zek między mówiącym wychowawcą a wypowiadanym przez 
niego słowem. Jest to zasada jedności postawy i słowa309.

Fundamentem przekazu wartości jest kontakt osobowy. Proces 
ten następuje bowiem zazwyczaj w bezpośrednim, osobowym 
kontakcie interpersonalnym między wychowawcą a wychowan-
kiem. Kontakt ten przejawia się w rozmowie i dialogu, opartym 
na otwarciu się wobec prezentowanej prawdy w zaufaniu i życz-

308 Por. tamże.
309 Por. tamże, s. 162.
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liwości. Wiąże się z cierpliwym i mozolnym wyjaśnianiem, przy-
bliżaniem, uzasadnieniem, tłumaczeniem całej aksjologicznej 
warstwy sprawy, by wartość mogła zostać przyjęta aktem woli, 
bo sam nakaz nie wystarczy. Stawia to przed wychowawcą sze-
reg konkretnych warunków do spełnienia. Ma on bowiem w tym 
osobowym kontakcie z wychowankiem być wzorem godnym do 
naśladowania i zaufania. Jest to dobra okazja, ale jednocześnie 
trudne zadanie, by zaprezentować swą dojrzałą osobowość, bo-
gate wnętrze, niebagatelne poglądy i zapatrywania, mające swe 
aksjologiczne uzasadnienie310.

Dla przekazu wartości istotną cechą jest partnerstwo, lecz 
rozumiane w specyficzny sposób. Ważne jest ono nie tylko ze 
względu na treść i sposób przekazu wartości, ale także ze wzglę-
du na tego, kto przekazuje i jaki jest jego stosunek, stopień zbli-
żenia i serdeczności do tego, komu przekazuje. W partnerstwie 
ważna jest empatia, serdeczność i szczerość, a przede wszystkim 
spotkanie w prawdzie. Partnerstwo w procesie wychowania na-
leży rozumieć jako otwarcie się na czyjeś przeżycia, świat i praw-
dę oraz przyjęcie tego do swojego świata. Partnerstwem jest do-
piero wspólne przeżywanie określonych treści, umożliwiające 
dojrzewanie do przyjęcia i akceptacji pewnych wartości. Zatem 
partnerstwo jest swoistą formą, elementem życia zarówno wy-
chowawcy, jak i wychowanka, ich wspólnej sprawy, wspólnego 
przeżywania czegoś. Jest nie tyle elementem pedagogicznej me-
todologii, co elementem bycia i życia. Dlatego też w całym me-
todologicznym przekazie wartości nie sposób pominąć też tak 
istotnego wymogu, by przekaz dotyczył tylko wartości rzeczywi-
stych. Jeżeli mają być przekazywane określone wartości, to win-
ny to być wyłącznie wartości prawdziwe, rzeczywiście istniejące, 
wyrażające treści, przekonania wychowującego. Wartości pre-
zentujące się jako czyjaś konkretna rzeczywistość i prawda stają 
się wiarygodne, bo są wyrazem postawy życiowej, przekonań 

310 Por. tamże, s. 162-163.
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i poglądów danej osoby. W takich warunkach wartości mogą od-
żyć w kimś drugim, swoiście się pomnożyć, wychowawca jest 
bowiem w stanie wprowadzać w świat autentycznych wartości, 
które sam faktycznie posiada i którym służy311.

W przekazie wartości najważniejszy jest człowiek – wychowa-
nek, będący autonomicznym podmiotem tego przekazu. Przeka-
zem wartości winna rządzić postawa prawdy, serdeczności i sza-
cunku wobec wychowanka. W przeciwnym razie, gdy przekaz 
wartości i jego cele stają ponad człowiekiem, zaczyna się jego 
lekceważenie, dochodzi do przymusu, a nawet agresji. W kon-
sekwencji w wychowanku giną wartości, zarówno te przekazy-
wane, jak i te już istniejące. Wszystko to wymaga, aby wszelki 
kontakt z wartościami tworzącymi wnętrze człowieka rozpoczy-
nać od zrozumienia i poszanowania godności oraz autonomii 
wychowanka312.

Istotną zasadą wychowawczego przekazu wartości jest dwu-
stronność tego procesu. Obie strony, czyli wychowawca i wycho-
wanek, czerpią z niego korzyści. Nie jest to proces jednokierun-
kowy. Sytuacja, kiedy jedna strona daje, a druga bierze, nie ma 
tutaj miejsca. W prawidłowych stosunkach wychowania wszy-
scy mogą zyskiwać, także wychowawca, który, prezentując swoje 
wartości i umiejętności, utwierdza się w nich i na miarę możli-
wości udoskonala, nie tylko zawodowo, ale i etycznie, pobudza 
własny rozwój, a także rozwój wychowanka. Dlatego dwustron-
ność w przekazie wartości zakłada, że w wychowaniu nie tylko 
wychowawca świadczy coś na rzecz wychowanka, ale i on sam 
otrzymuje wartości, chociażby takie, jak przywiązanie i wdzięcz-
ność ze strony wychowanka. Jeżeli jednak zdarzy się tak, iż bę-
dzie przekazywał wartości w atmosferze braku wdzięczności, 
to i tak istnieje szansa, że jego wartości go przeżyją, o ile tylko 
zostaną przyjęte i zaakceptowane313.

311 Por. tamże, s. 163.
312 Por. tamże, s. 164-165.
313 Por. tamże.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



992.2. ZASADY WYCHOWANIA DO WARTOŚCI

Wychowanie do wartości nie jest również jakimś jednorazo-
wym aktem, czynnością, słowem czy momentem. Jest to cały 
proces dochodzenia do wartości, odkrywania ich, pojmowania 
i dojrzewania ku nim. Dlatego należy wytrwale dążyć, zachęcać 
do nich, coraz lepiej wyjaśniać i przekonywać, pamiętając, by nie 
przekroczyć pewnej miary i nie zacząć zniechęcać. Niezaprze-
czalnym faktem jest również to, że zarówno same wartości, jak 
i ich rozumienie, procesy przekazu, stopnie i zakresy ich przy-
swajania – to wszystko wydaje się być nieograniczone. Wartości 
nie znają granic. Możliwe jest tu, a nawet pożądane nieustanne 
wewnętrzne doskonalenie się człowieka. Dlatego przekaz war-
tości powinien być również nieograniczony, bowiem tylko taki 
stwarza szansę faktycznego rozwoju dziecka314.

Istotą przekazu wartości jest jego osobowościowotwórczy 
wpływ, który dokonuje się poprzez przekazywane treści oraz 
w wyniku doskonalenia, dojrzewania świata wewnętrznego wy-
chowanka. Aby przekaz wartości mógł spełnić powyższe wymo-
gi, powinien być umiejętnie, z całą znajomością jego prawideł i po-
trzeb dziecka przeprowadzony. Stąd ważna jest znajomość meto-
dologii przekazu wartości. Podkreślić jednak należy, iż nie jest 
to wystarczające „narzędzie” w rękach wychowawcy, bo o wiele 
ważniejsza jest jego dojrzała osobowość, podbudowana wartoś-
ciami, którymi uzasadnia on swe życie i postępowanie, a które 
zarazem wyznaczają mu drogę, którą ma zmierzać, by nie zatra-
cić swej dojrzałości, lecz wciąż ją ubogacać o nowe treści. Dojrzały 
wychowawca to osobowość o szerokich horyzontach myślowych, 
pozostająca w służbie wartości, umiejąca doprowadzić wycho-
wanków do rozumienia i emocjonalnej akceptacji obowiązującego 
systemu wartości i jednocześnie umiejąca kierować ich wolę ku 
postępowaniu według akceptowanych powszechnie norm315.

314 Por. tamże, s. 165-166.
315 Por. B. Patalan, Wychowawca wobec wartości i osobowości wychowanka, 

w:�Szkice o kształtowaniu osobowości, red. J. Kostkiewicz, Rzeszów 1997, s. 87.
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Wychowawca, który wychowuje do określonych wartości i po-
przez wartości, nie może ich przekazywać, pouczając z góry jako 
osoba wiedząca lepiej. Ponadto  mówienie o wartościach w ka-
tegoriach obowiązku kojarzy się wychowankom z przymusem, 
zniewoleniem, przeciwko któremu się buntują. Dla młodych bar-
dziej zrozumiałe jest przeciwstawienie: wolność – odpowiedzial-
ność niż: przyjemność – obowiązek316.

Wprowadzanie w świat wartości powinno dokonywać się 
od najmłodszych lat poprzez dyskretne wspomaganie dziecka 
w samodzielnym myśleniu i poprzez zachętę, aby wiek pytań 
nie skończył się, gdy dziecko zacznie się uczyć gotowych odpo-
wiedzi w szkole, lecz by dzięki często stawianym pytaniom jak 
najdłużej trwał okres dochodzenia młodych do wartości, zwłasz-
cza tych najważniejszych. Winien to być proces samodzielny, na 
drodze wzajemnej dyskusji, z dyskretną pomocą nauczyciela-�
-wychowawcy. W wychowaniu ku wartościom wychowawca dą-
żąc do tego, by dzieci i młodzież dały się przepoić najwyższymi 
wartościami, może i powinien pomagać im przede wszystkim na 
polu przyswajania sobie „małych”, codziennych wartości, takich 
jak punktualność, dotrzymywanie danego słowa, uprzejmość317.�

Nie mniej istotną kwestią w wychowaniu ku wartościom jest 
świadectwo życia osoby wychowującej. „Człowiek naszych cza-
sów chętniej słucha świadków niż nauczycieli, a jeżeli słucha na-
uczycieli, to dlatego, że są świadkami”318. Dlatego momentem za-
sadniczym w wychowaniu do wartości jest istnienie świadków, 
jako ludzi przenikniętych wartościami. Tym zaś skuteczniejsze 
jest ich promieniowanie, im bardziej potrafią oni oddziaływać 
również w wymiarze emocjonalnym. Łączy się to ze zjawiskiem 
„dyfuzji psychicznej”, która polega na tym, że panujące u jednej 
osoby lub w całej grupie nastawienie udziela się wskutek kon-

316 Por. J. Tarnowski, Perspektywy skutecznego wychowania ku wartościom, „Ate-
neum Kapłańskie” 89(1997), s. 214-217.

317 Por. tamże.
318 Tamże, s. 216.
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taktu emocjonalnego innej osobie. Przy tym, by być prawdzi-
wym mistrzem, trzeba poruszać najgłębsze warstwy w człowie-
ku i wprowadzać go w świat Wartości Najwyższych319.

Celem wychowania do wartości jest dojrzałość aksjologiczna, 
która oznacza możliwie wewnętrznie spójną orientację aksjolo-
giczną we wszystkich sferach (wymiar ogólny) i przyjmowanie 
konsekwentnego wobec niej stosunku do konkretnych wartości 
szczegółowych (wymiar szczegółowy)320. Biorąc te cele pod uwa-
gę, słuszne jest wskazanie, iż wartości można nauczać poprzez 
odwoływanie się do norm prawnych i zwyczajowych, uwydat-
nianie zasad moralnych odniesionych do postępowania, analizę 
kwestii i sytuacji połaczonych z wartościami, ponadto poprzez 
porządkowanie wartości oraz wypróbowywanie ich w zwykłych, 
życiowych sytuacjach321.

2.3. Okoliczności procesu wychowania do wartości

Powyższe analizy pozwoliły dostrzec konieczność istnienia 
wartości w procesach wychowawczych wraz z pełnioną przez 
nie rolą. W związku z tym każde „wychowanie jest nakierowa-
ne na coś wartościowego i nikt nie jest w stanie wychowywać 
bez wartościowania. Jest to zrozumiałe dla każdego, kto ma jas-
ne wyobrażenie o wychowaniu”322. Celem niniejszej refleksji jest 
wskazanie na okoliczności kształtujące proces wychowania do 
wartości, czyli zarówno treści, cele, jak też ideały wychowawcze.

319 Por. tamże.
320 Por. K. Olbrycht, Prawda, dobro i piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, 

Katowice 2002, s. 95.
321 Por. A.C. Ornstein, F.P. Hunkins, Program szkolny. Założenia, zasady, proble-

matyka, Warszawa 1998, s. 121.
322 W. Brezinka, Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, Kraków 2007, s. 167.
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Z definicją procesu wychowawczego łączy się termin „sy-
tuacji wychowawczej”. Wychowanie, podobnie jak każde inne 
oddziaływanie międzyosobowe, nie przebiega w oderwaniu od 
konkretnych warunków i okoliczności. W. Cichoń przez sytuację 
wychowawczą rozumie „splot warunków, rzeczywistych faktów, 
realnych stosunków i całokształt towarzyszących im okoliczno-
ści, na których podłożu dokonuje się proces wychowawczego 
oddziaływania”323. Termin ten dotyczy nie tylko wychowawcy, 
wychowanka i  oddziaływań, jakie zachodzą między nimi, ale 
przede wszystkim określonych warunków społecznych, w jakich 
dokonują się te oddziaływania. Sytuacja wychowawcza to szcze-
gólne środowisko, gdzie dokonuje się proces wychowania. De-
cyduje ona o doborze wychowawczych treści oraz o stosowanej 
metodzie. Proces wychowania realizowany jest na gruncie fak-
tycznej sytuacji wychowawczej i równocześnie stanowi jej nieod-
łączny element, wpływający i ulegający jej wpływom324. Z tych 
też powodów sytuacje wychowawcze w sposób świadomy stwa-
rzane przez osobę stanowią jedną z wielu możliwości faktyczne-
go oddziaływania wychowawczego325.

Zdaniem M. Nowaka326 w pedagogice sytuacja wychowawcza 
określana jest najczęściej jako splot tych warunków, faktów czy 
całokształt towarzyszących im okoliczności, na podłożu których 
dokonuje się proces wychowania. Przy czym faktycznej sytuacji 
wychowawczej nie należy określać mianem „środowiska”, co 
zdaniem autora często ma miejsce, ponieważ człowiek wpływa 
na tę sytuację i sam podlega jej wpływom. Uważa on, że proces 
wychowania jest działaniem świadomym i celowym, natomiast 
sytuacje nie są do końca uświadamiane i mogą wymykać się 
spod kontroli człowieka. Dlatego w kontekście pluralizmu kul-

323 W. Cichoń, Pojęcie procesu wychowawczego i jego aksjologiczny sens, art. cyt., s. 39.
324 Tamże.
325 Por. K. Sośnicki, Istota i cele wychowania, dz. cyt., s. 9.
326 Por. M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, art. cyt., s. 250.
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turowego, światopoglądowego czy religijnego warto uwzględnić 
złożoność czynników współtworzących współczesną „sytuację 
wychowawczą” i dążyć do skoordynowania z nimi wszelkich 
dążeń wychowawczych. Sama zaś „sztuka wychowania” w swo-
jej istocie polegałaby na tym, aby umiejętnie dobierać poznane 
i zaakceptowane treści wychowawcze i dostosować je do sytua-
cji, w jakiej znajduje się wychowawca i wychowanek.

Istnieje zatem konieczność brania pod uwagę przez wycho-
wawcę przy podejmowaniu celowych czynności wychowaw-
czych różnorodności sytuacji, w której będą one realizowane.

Przekaz wartości w procesie wychowania inicjowany jest 
przede wszystkim przez wychowawcę327. Dlatego nie wystar-
czy, aby wychowawca posiadał wartości, lecz aby umiał je tak-
że przekazywać wychowankowi. Wychowawca, osiągnąwszy 
pewien poziom dojrzałości, dysponuje już ukształtowanym sy-
stemem wartości i staje się moralnie zobowiązany do tego, by je 
przekazać swoim podopiecznym. Jego zadaniem jest wprowa-
dzenie wychowanków w świat wartości, by stały się one tworzy-
wem budującym ich osobowość. Trzeba mieć jednak na uwadze 
również fakt, że nie wystarczy sam przekaz informacji o wartoś-
ciach ani samo ich intelektualne zrozumienie. Ważne i niezbędne 
stają się tutaj ich akceptacja i interioryzacja. Wychowanka należy 
wprowadzić w świat wartości, w ich powab i walor oraz w ich 
dostojeństwo i moc, by ten zechciał je przyjąć i realizować. Do-
piero wówczas istnieje możliwość, że wartości te staną się ele-
mentem jego osobowości, a przez to zostanie spełniony zasadni-
czy cel wychowania. Jednak należy również pamiętać, że prze-
kazem wartości rządzi każdorazowe sytuacyjne uwarunkowanie 
przedmiotowe i podmiotowe. Wychowanie bowiem zawsze do-
konuje się w określonych sytuacjach wychowawczych: tu i teraz, 
co z kolei rządzi przekazem wartości. Dlatego od wychowawcy 

327 Por. B. Patalan, Wychowawca wobec wartości i osobowości wychowanka, art.�
cyt., s. 79-80.
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wymaga się indywidualnego, autorskiego i podmiotowego zaan-
gażowania, by mógł on dojść do tego, jakie wartości w tym mo-
mencie przekazywać i jak to czynić.

Proces wychowania do wartości odbywa się w bardzo kon-
kretnym działaniu dydaktycznym i wychowawczym. Działania 
te określają stawiane cele, a także dobierane treści i metody. Po-
przez te elementy możliwe jest podejmowanie procesów wycho-
wania do wartości.

Podstawowym elementem skuteczności wszelkich działań 
człowieka jest dokładne określenie celów. W dobie pluralizmu 
i demokracji formułuje się różnorodne cele edukacji. Cele lub ina-
czej zadania wychowawcze to normy postulujące określone sta-
ny rzeczy – tak zwane standardy wychowawcze, wskazujące na 
pożądane cechy osobowości i zachowania wychowanka. Okre-
ślają one pewne zmiany czy przeobrażenia w tym zakresie328.�
Zatem cele wychowania to dyspozycje psychiczne i duchowe, 
które umożliwiają stawanie się „pełnym człowiekiem”. Są one 
zależne przede wszystkim od wychowanka, osoby nauczyciela, 
ustroju szkolnego, społecznego czy politycznego danego pań-
stwa329. Wynikają z systemu wartości dominujących w danym 
społeczeństwie, z tradycji narodowych, ideologii. Ich inspiracją 
mogą być religie, systemy filozoficzne, polityczne. Cele wycho-
wania są jednak zawsze rezultatem określonych wartości, które 
są powszechnie akceptowane. Ich aprobata wynika z uznanych 
systemów, które je opracowały330.�

Cele formułowane są w oparciu o określone wartości. Mogą 
one przejawiać się w celach pośrednio i bezpośrednio. Ich bez-
pośrednie występowanie ma miejsce wówczas, gdy celem wy-

328 Por. M. Łobocki, ABC wychowania, Warszawa 1992, s. 24.
329 Por. M. Nowak, Od kontestacji do powrotu problematyki aksjologicznej i teleo-

logicznej w pedagogice ogólnej, w:�Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, red.�
T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin 1997, s. 40-41. 

330 Por. T.E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak, Miedzy praktyką a teorią 
wychowania, Lublin 1997, s. 27.
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chowawczym jest wprost urzeczywistnienie jakiejś wartości lub 
grupy wartości (na przykład celem jest wyrobienie w wychowan-
ku zalet szlachetności i sprawiedliwości). Wtedy realizacja celu 
jest zarazem realizacją wartości moralnych. Natomiast gdy celem 
wychowania jest na przykład ukształtowanie postawy obywa-
telskiej, to w tak pojętym celu wartości moralne współwystępują 
w powiązaniu z innymi wartościami (na przykład patriotyzmem). 
We wszystkich wymienionych składnikach procesu wychowaw-
czego wartości moralne występują w odmienny sposób331.

Proponowane są następujące cele – ideały, które należy wziąć 
pod uwagę w pracy wychowawczej: pozytywne nastawienie do 
życia i świata, zdolność radzenia sobie z codziennymi problema-
mi, realistyczne koncepcje świata oraz własnej osoby, w sferze 
emocjonalnej – kultura serca, jak również samodyscyplina, po-
czucie wspólnoty i patriotyzm332.�

J. Fudali w odniesieniu do kształtowania systemu wartości 
młodego pokolenia propaguje metodę wzorca osobowego. Naj-
ważniejsze postawy, uwzględniane przy formułowaniu celów 
wychowania, to: konsekwentne łączenie koncepcyjnego i ho-
ryzontalnego myślenia z systematycznym i systemowym dzia-
łaniem; czerpanie siły i radości życia z najbliższego otoczenia, 
w którym jest miejsce na dobro, prawdę i piękno; otwartość na 
ludzkie sprawy, chęć pomocy drugiemu człowiekowi; odporność 
psychiczna, opanowanie umiejętności mobilizowania sił wokół 
wzniosłych, trudnych celów333.

Współczesna edukacja przywiązuje dużą wagę do czynnego 
udziału wychowanków w poszukiwaniu celów, w dokonywa-

331 Por. W. Cichoń, Pojęcie procesu wychowawczego i jego aksjologiczny sens, art.�
cyt., s. 44.

332 Por. M. Nowak, Od kontestacji do powrotu problematyki aksjologicznej i teleo-
logicznej w pedagogice ogólnej, art. cyt., s. 42-43.

333 Por. J. Fudali, Możliwości przekształcania wartości aksjologicznych w sytuacje 
dydaktyczne na przykładzie metody wzorca osobowego, w: Pedagogika ogólna. Proble-
my aksjologiczne, dz. cyt., s. 91. 
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niu wolnych wyborów, w umożliwianiu zdobywania osobistych 
doświadczeń i brania odpowiedzialności za siebie i swoje czyny, 
do rozszerzania podmiotowego udziału jednostki we własnym 
rozwoju, co z kolei warunkuje też właściwe jej funkcjonowanie 
w różnych sytuacjach życiowych334.�

W kwestii celów wychowawczych w odniesieniu do świata 
wartości A. Gurycka335 wskazuje, że cel wychowania, aby mógł 
być realizowany, musi przybrać charakter konkretnego osobo-
wościowego wzorca lub wzorca zachowań i tutaj jest także miej-
sce dla wartości. Wzorce osobowościowe czy wzorce zachowań 
stanowią kierunek, a zarazem określają strukturę procesów wy-
chowawczych. Wzorzec jest przy tym traktowany jako wytyczna 
dla wychowawcy, jako zamierzony obraz człowieka, do którego 
ma doprowadzić świadoma działalność wychowawcy. Wzor-
ce w tym rozumieniu są transpozycją ideałów wychowania na 
charakterystykę osobowościową bądź zachowaniową konkret-
nej osoby w danym wieku. Zatem nie wystarczy rozumieć, co to 
jest patriotyzm, ale należy wyobrazić sobie, wychowując dzieci 
i młodzież, jak ma myśleć, czuć, działać patriota w ich wieku. 
Gdy zabraknie tego przeniesienia, ideały wychowawcze pozosta-
ją zawieszone w próżni, stanowią abstrakcję. Również B. Żura-
kowski336 podkreśla, iż w praktyce wychowawczej niejednokrot-
nie wychowawca odwołuje się do wzorców osobowościowych, 
czyli postaci będących nosicielami różnych wartości: uczonych, 
artystów, mężów stanu. Wychowawca może mieć także na uwa-
dze�postacie i osoby fikcyjne, kreowane przez artystów, które to 
postacie są również nosicielami wartości.

334 Por. T.E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak, Między praktyką a teorią 
wychowania, dz. cyt., s. 30.

335 Por. A. Gurycka, Wzorce i modele w wychowaniu, „Nowa Szkoła” 1972 nr 10, 
s. 7-8.

336 Por. B. Żurakowski, Człowiek centralną wartością – wychowanie i wartość, art. 
cyt., s. 24.
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Wartości pojawiają się także w metodach wychowania337, zaj-
mujących znaczące miejsce w realizacji całokształtu procesu wy-
chowania. Etymologicznie słowo „metoda” wywodzi się z gre-
ckiego słowa methodos, czyli droga, sposób postępowania. J. Brą-
giel określa metodę wychowania jako „celowy sposób postępo-
wania opiekuna wychowawcy z wychowankiem znajdującym 
się pod jego opieką”338. K. Konarzewski przez metodę wychowa-
nia rozumie „powtarzane czynności zmierzające do celu”339, przy 
czym metody mogą być dobre albo złe nie tylko ze względu na 
swą skuteczność dydaktyczną, lecz także w sensie moralnym. Te 
złe niweczą w wychowanku duchową podstawę, na której mo-
głyby rozwinąć się wartości pozytywne. Mogą kształtować oso-
bowość wychowanka w sposób bezkrytyczny. Natomiast dobre 
zmierzają do pełnego rozwinięcia w wychowanku jego zalet mo-
ralnych, stwarzają w nim fundament, na którego podłożu mogą 
kształtować się i realizować wartości pozytywne. Przy czym 
metody wychowawcze stosowane przez wychowawcę najpeł-
niej wyjaśnia norma: „człowiek nie może być dla drugiego two-
rzywem, nie wolno go kształtować na obraz i podobieństwo ani 
siebie, ani państwa, ani żadnej ideologii. Zadaniem wychowania 
jest pomóc człowiekowi, aby odnalazł swój własny, dla niego 
określony cel, własną drogę do pełni”340.

„Wychowawca dysponuje wieloma metodami, które może 
wykorzystać dla osiągnięcia założonego celu. Są to: osobisty 
przykład, dialog, perswazja, instrukcja, wspólne działanie, sy-
stem kar i nagród”341.

337 Por. T.E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak, Między praktyką a teorią 
wychowania, dz. cyt., s. 29, 34-45.

338 J. Brągiel, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Warszawa 1984, s. 15.
339 K. Konarzewski, Podstawy oddziaływań wychowawczych, Warszawa 1982, 

s.�326.
340 S. Michałowski, Pedagogika wartości, dz. cyt., s. 23.
341 K. Ostrowska, Nie wszystko o wychowaniu, Warszawa 2000, s. 84.
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Treści wychowawcze342 są tym czynnikiem, gdzie wartości, 
zwłaszcza moralne jawią się bezpośrednio i w sposób widocz-
ny. Znajduje to swój wyraz tam, gdzie poprzez treści ukazuje się 
różnorodne wartości i ich właściwe rozumienie. Przykładowo 
M. Nowak343 stwierdza, iż wartości moralne mogą występować 
przy nauczaniu moralności, etyki, przedmiotów, w których są 
poruszane problemy aksjologiczne (socjologia moralności, psy-
chologia moralności).

Nauczyciel-wychowawca powinien na lekcjach tworzyć takie 
sytuacje edukacyjne, w których wychowankowie będą musieli 
wskazać wartości oraz opowiadać się za nimi. Ten specyficzny 
rodzaj sytuacji edukacyjnej zyskał miano sytuacji aksjologicznej. 
M. Gołaszewska określa tę sytuację jako „konstrukt teoretyczny 
odwzorowujący rzeczywiste funkcjonowanie wartości w świecie 
ludzkim oraz ich wzajemne, rozliczne związki i zalezności o cha-
rakterze nie jedynie koniecznym czy możliwym, lecz faktycz-
nym, to znaczy takie, jakie rzeczywiście mają miejsce w świecie 
ludzkim”344. Czynnikami kształtującymi tę rzeczywistość są mię-
dzy innymi zamierzenia, intencje, realizowane ideały podmiotu, 
szukającego w sobie i poza sobą jedności oraz porządku345.�Po-
przez stwarzanie sytuacji aksjologicznych wychowawca-nauczy-
ciel może pomóc wychowankowi doskonalić umiejętności rozpo-
znawania i rozumienia różnorodnych wartości, przy odróżnia-
niu i odrzucaniu antywartości oraz klasyfikowania i hierarchizo-
wania wartości. Ponadto może stanowić pomoc w kształtowaniu 
osobistego systemu wartości i poczucia odpowiedzialności za 
własne wybory i czyny, w rozwijaniu wrażliwości i wyobraźni 
moralnej oraz w kształtowaniu sumienia. 

342 Por. T.E. Dąbrowska, B. Wojciechowska-Charlak, Między praktyką a teorią 
wychowania, dz. cyt., s. 29.

343 Por. M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, art. cyt., s. 256.
344 M. Gołaszewska, Istota i istnienie wartości, Warszawa 1990, s. 11.
345 Por. M. Gołaszewska, O naturze wartości estetycznych, Kraków 1986, s. 26-35.
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Zdaniem K. Ostrowskiej wychowanie w duchu wartości do-
konuje się poprzez: wspólne odkrywanie z wychowankiem 
wartości (poznanie poprzez dialog), ukazanie, na czym polega 
myślenie i życie według wartości oraz podejmowanie decyzji 
w kontekście urzeczywistniania jakiejś wartości, na czym polega 
rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych i wewnętrznych 
w zgodzie z własnym systemem wartości, wzbudzanie u wycho-
wanka motywacji do urzeczywistniania wartości i ukazywanie 
znaczenia hierarchii wartości346.

W związku z powyższym właściwa rola wychowania powin-
na przede wszystkim polegać na służebności wobec człowieka 
i jego aksjologicznego rozwoju.

2.4. Przebieg aksjologicznego rozwoju człowieka

Wartości nie są człowiekowi dane, lecz zadane. Kryterium 
wartości nie jest człowiekowi wrodzone, lecz wyłania się stop-
niowo z ludzkich potrzeb. W pierwszych latach życia wartości są 
przez osobę przyjmowane i realizowane. Dziecko podświadomie 
i świadomie chłonie różne zasady i normy, a następnie stosownie 
do poziomu rozwoju i aktywności własnej dokonuje ich restruk-
turyzacji i interioryzacji. Zazwyczaj dorośli przenoszą na dziecko 
to, co uważają za ważne w swoim życiu347. Samo zaś kształtowa-
nie się zdolności wyboru i samostanowienia preferencji dokonuje 
się bardzo wolno, a droga do ustalenia się zasad w tej dziedzinie 
jest długa i często zawiła.

Ujęcie człowieka jako bytu rozwijającego się przez całe życie 
wiąże się z przyznaniem człowiekowi wielu potencjalności, które 
dają możliwość przyczyniania się do własnego rozwoju, w tym 

346 Por. K. Ostrowska, Nie wszystko o wychowaniu, dz. cyt., s. 84.
347 Por. S. Dzwonkowska, Hierarchia wartości w życiu człowieka, „Wychowaw-

ca” 1998 nr 11, s. 37.
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także rozwoju aksjologicznego. A. Gałdowa348, autorka aksjolo-
gicznej teorii rozwoju człowieka, odnosi się do koncepcji człowie-
ka jako osoby, bytu fizyczno-psychiczno-duchowego, dla które-
go podstawową motywacją działania jest pragnienie uchwycenia 
sensu życia. Rozwój w tych trzech płaszczyznach dokonuje się 
w ciągu życia ludzkiego w sposób swoisty dla każdej z nich i nie 
zawsze w tym samym czasie. Rozwój biologiczny jest determino-
wany przez czynniki, które są niejako immanentnie zawarte w bio-
logicznej strukturze jednostki. Dokonuje się on sam z siebie, aż do 
momentu osiągnięcia fizycznej dojrzałości przez człowieka. Bio-
logicznemu rozwojowi towarzyszy rozwój na płaszczyźnie psy-
chicznej. Jego wyznacznikami są czynniki społeczno-kulturalne�
i aktywność własna jednostki. Poszczególne funkcje psychiczne 
osiągają swoją dojrzałość w określonym czasie, co powoduje, że 
dalszy ich rozwój nie następuje. Przy tym wraz z doświadcze-
niem wartości pojawia się nowe źródło rozwoju człowieka – roz-
wój w sferze duchowej, któremu są przyporządkowane psycho-
fizyczne właściwości człowieka. Rozwój na tej płaszczyźnie, za 
względu na absolutny charakter wartości, nigdy się nie kończy. 
Nigdy nie jest całkowitym spełnieniem. Aksjologiczna teoria 
rozwoju, uwzględniając egzystencjalno-duchowy wymiar życia 
człowieka, ujmuje całą różnorodność motywacji ludzkiego za-
chowania i ukazuje odrębność człowieka w świecie.

Tak postrzegany proces wychowania do wartości, który obej-
muje całość życia człowieka, przechodzi kilka charakterystycz-
nych faz. Dostrzeganie i respektowanie tych zmian rozwojo-
wych w procesie wychowania sprzyja skuteczności wychowania 
do wartości. 

348 Por. B. Stokłosa, Aksjologiczna teoria rozwoju osoby w ciągu całego życia, w:�
Szkice o kształtowaniu osobowości, dz. cyt., s. 16-17; por. także A. Gałdowa, A. Ne-
licki, O możliwościach i warunkach bycia twórczym z perspektywy aksjologicznej teorii 
wartości, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielońskiego. Prace Psychologicz-
ne” 1993, z. 8.
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W literaturze psychologicznej występuje opis rozwoju świa-
domości świata i siebie, a w związku z tym akcentowania okre-
ślonej klasy wartości. Pierwszy etap to widzenie świata jako wro-
giego, groźnego, przeciwnego, czego efektem jest akcentowanie 
wartości bezpieczeństwa, obrony, indywidualizmu, samozacho-
wania. Drugi etap to widzenie świata i siebie jako problemu, 
zadania, z którym należy toczyć walkę, zmagać się i borykać. 
Wszystko to prowadzi do akcentowania takich wartości, jak: 
własny prestiż, osiągnięcia, obowiązek, porządek, sukces. Trzeci 
etap to postrzeganie świata i siebie jako procesu twórczego. Stąd 
pojawia się akcentowanie wartości sprawiedliwości, wolności, 
niezależności. Ostatni, czwarty etap polega na widzeniu świata 
jako drogi, sceny, na której żyje i pracuje wielu ludzi zdążających 
ku ostatecznemu celowi. Skutkiem tego jest uznanie wartości ży-
cia jako fundamentu wartości oraz niezależności jako czynnika 
prowadzącego do wolnego współdziałania i realizacji osobo-
wych ideałów. W psychologii ma miejsce zgodne stwierdzenie, 
że poszczególne osoby zmieniają swoje wartości w ciągu życia, 
rozwijają je i doskonalą. Wartości bowiem pojmowane są przez 
poszczególnych ludzi jako konsekwencja ich doświadczeń, wi-
dzenia siebie i świata349.

Wychowanie do wartości w zasadzie rozpoczyna się od mo-
mentu narodzenia człowieka, niektórzy badacze wskazują, że 
już z chwilą poczęcia nowej istoty. Pierwsze lata życia dziecka to 
okres transformacji systemu wartości. W tym okresie proces ob-
serwacji i naśladownictwa odgrywa najważniejszą rolę w przy-
swajaniu wzorów zachowań, sposobu myślenia i wyrażania. 
Dziecko zadając pytanie „dlaczego ?”, „po co?”, pyta o kryterium 
wartościowania, o sens i istotę określonych stanów rzeczy i dzia-
łań. Młody człowiek w wieku przedszkolnym i szkolnym wpro-
wadzany jest w świat wartości poprzez dialog i działania oparte 
na zakazach i nakazach oraz na systemie stosowania kar i nagród. 

349 Por. K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości, dz. cyt., s. 12-13.
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Rozwój myślenia logicznego i abstrakcyjnego u dziecka umożli-
wia wprowadzanie w system wartości poprzez pełniejszy dialog, 
na drodze operacji myślowych i symbolicznych. W tym czasie 
budzi się również świadomość własnego rozwoju, możliwości 
poznawania siebie, określenia swoich zadań życiowych, sensu 
życia i samodzielnego zwrócenia się ku wartościom. Osiągnię-
cie pewnego poziomu poznawczego połaczone z wychowaniem 
w duchu wartości pozwala rozpoznawać właściwe kryteria war-
tościowania, odkrywać sens i cel realizowanych wartościowań 
i hierarchizacji. Świat wartości, który człowiek odkrywa, poznaje, 
internalizuje i urzeczywistnia w codziennym życiu, jest dostęp-
ny w dialogicznym spotkaniu. W świat wartości człowiek musi 
wejść poprzez osobiste zaangażowanie poznawcze, emocjonalne 
i działaniowe. Zatem wprowadzenie w świat wartości dokonuje 
się dzięki innym ludziom, ale życie według wartości jest możliwe 
dzięki osobistemu wysiłkowi i zaangażowaniu jednostki350.

Na tym etapie refleksji, odnosząc się do powyższych kwestii, 
warto wskazać na przebieg rozwoju moralnego, którego charak-
terystyką zajmują się przede wszystkim przedstawiciele psycho-
logii, pośród których największe znaczenie mieli J. Piaget351�oraz�
L. Kohlberg352.�

Według koncepcji rozwoju moralnego J. Piageta w pierwszym 
z czterech stadiów dzieci nie znają jeszcze pojęcia moralności, 
pozbawione są też możliwości rozumienia i oceny jakichkolwiek 
reguł, dlatego nazwane zostało fazą anomii (do 2 roku życia). 
Drugie stadium nosi nazwę realizmu moralnego (lub egocentry-
zmu) i przypada na okres od 2 do 7 roku życia dziecka. Wówczas 
dzieci traktują reguły jako obowiązujące w sposób bezwzględny. 
Również reguły moralne mają charakter heteronomiczny, czyli 
nie ma od nich odwołania, przyjmowane są bez zastanawiania 

350 Por. K. Ostrowska, Nie wszystko o wychowaniu, dz. cyt., s. 84-86.
351 Por. J. Piaget, Rozwój ocen moralnych, Warszawa�1967.
352 Por. L. Kohlberg, Die psychologie der Moralentwicklung, Frankfurt Am Main 1995.
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się nad ich słusznością nawet wówczas, gdy nie są przez dzieci 
rozumiane. Dlatego w tym stadium, w przekonaniu dzieci, dobry 
moralnie jest każdy czyn, który wynika z posłuszeństwa wobec 
dorosłych. Dzieci również przejawiają skłonność do oceniania 
różnych sytuacji natury moralnej przede wszystkim ze względu 
na ich konsekwencje. Trzecie stadium to faza relatywizmu mo-
ralnego, obejmuje dzieci w wieku około 7 do 11 lat. W tym okre-
sie dzieci nabierają stopniowego przekonania, że reguły moralne 
są umowami zawieranymi przez ludzi w celu wzajemnej pomo-
cy i służenia sobie nawzajem. Odtąd przestrzeganie reguł trak-
tuje się jako rezultat  autonomicznej decyzji, podjętej w wyniku 
współdziałania z innymi. Ważne zaczynają być motywy/intencje, 
które przyświecają sprawcy danego czynu. W tej fazie pojawiaja 
się przejawy autonomii moralnej. Ostatnie stadium to faza auto-
nomii, która rozpoczyna się około 12 roku życia. Młodzi ludzie 
stają się wówczas bardziej krytyczni wobec reguł narzuconych 
im przez dorosłych. Zdają sobie sprawę, że w kwestiach moral-
nych mogą istnieć odmienne opinie czy stanowiska. Z czasem 
nabierają przekonania, że dany czyn jest moralnie dobry, gdyż 
nie sprzeniewierza się słusznej normie, regule czy zasadzie po-
stępowania moralnego353.

Zgodnie z teorią rozwoju rozumowania moralnego L. Kohl-
berga rozwój moralny ma charakter uniwersalny. Podstawowe 
zasady moralne są uniwersalne i we wszystkich kulturach wystę-
pują te same kategorie sądów moralnych, a stadia rozwoju moral-
nego występują w takiej samej sekwencji354. L. Kohlberg wyzna-
czył trzy poziomy rozwoju z perspektywy społeczno-moralnej, 
a każdy poziom zawiera dwa stadia. Poziom pierwszy to mo-
ralność przedkonwencjonalna, gdzie jednostka ujmuje sytuację 

353 Por. M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, Kraków 2002, s. 55-58.
354 Por. D. Czyżowska, A. Niemczyński, E. Kmieć, Formy rozumowania mo-

ralnego Plaków w świetle danych z badań metodą Lawrencea Kohlberga, „Kwartalnik 
Polskiej Psychologii Rozwojowej” 1993 nr 2, s. 22
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w kategoriach bezpośrednio spostrzeganych i doświadczanych 
potrzeb, pragnień, zainteresowań. Jest to poziom dzieci poniżej 
9 roku życia, części młodzieży oraz wielu dorosłych przestęp-
ców. Nie ma tutaj zrozumienia dla oczekiwań innych osób oraz 
norm społecznych i reguł, bo są traktowane jako zewnętrzne dla 
osoby. Na poziomie drugim, czyli moralności konwencjonalnej, 
dokonuje się internalizacja wartości, reguł i norm społecznych. 
Jest to perspektywa jednostki dorastającej lub dorosłej pozostają-
cej w związkach z innymi. Na tym poziomie ważne jest działanie 
służące utrzymywaniu dobrych relacji z innymi. Dlatego należy 
wypełniać obowiązki i powinności, na które wyraziło się zgodę. 
Powodem słusznego postępowania jest również nakaz sumienia. 
Poziom trzeci to moralność pokonwencjonalna, gdzie ma miejsce 
ponowne przyjęcie jednostkowego punktu widzenia oraz uznanie 
relatywności zasad i reguł społecznych. Punkt widzenia jednostki 
jest widzeniem sytuacji poprzez indywidualne prawa i obowiąz-
ki wynikające z aktywnego stosunku do społeczeństwa i jego sy-
stemu zasad. Poziom ten osiąga tylko nieliczna część dorosłych 
i pojawia się on nie wcześniej niż około 20-25 roku życia. Jest to 
perspektywa uniwersalnego moralnego punktu widzenia. Słusz-
ne jest przestrzeganie przyjętych przez siebie zasad etycznych355.�

Zatem we wczesnych etapach rozwoju człowieka, czyli do 
wieku około 12 lat, wartości mają charakter heteronomiczny. Na 
tych etapach trudno mówić o pełnych procesach wychowania do 
wartości, gdyż dziecko do nich jeszcze nie dojrzało. We wczes-
nym dzieciństwie występuje zjawisko przejmowania przez dzie-
cko wartości od swojego otoczenia. Wartości są zakotwiczone 
w autorytecie osób znaczących lub całej grupy356. Dzieci asymi-
lują wzorce zachowań, ulegając zakazom i nakazom, w których 

355 Por. tamże, s. 20-22; por. także M. Łobocki, Wychowanie moralne w zarysie, 
dz. cyt., s. 59-62.

356 Por. Cz. Walesa, Rozwój wartości i sensu życia, w:�Człowiek – wartości – sens, 
dz. cyt., s. 417-418.
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zawarte są oceny. Chłoną komentarze dorosłych, nasiąkają kli-
matem wartości uznawanych w ich środowisku wychowaw-
czym357. Poprzez naśladownictwo i identyfikację przejmują świat 
wartości uznawany przez znaczące dla nich osoby358. Powyższa 
sytuacja u prawidłowo rozwijającej się jednostki ludzkiej ulega 
stopniowej zmianie, poczynając od około 12 roku życia. W tym 
okresie stopniowo następują procesy umożliwiające wychowan-
kowi autonomiczne przyjmowanie wartości. Wartości wcześniej 
przejęte od rodziców na drodze naśladownictwa zostają wybra-
ne i  zaakceptowane jako własne. Zostają one wówczas wkompo-
nowane w ogólną tożsamość dorastającego człowieka i stanowią 
o jego tożsamości359.

Od około 18 roku życia, przy prawidłowym rozwoju czło-
wieka, rozpoczyna się, zdaniem Cz. Walesy360, okres autentycz-
ności zasad i wartości. Autentyzm w przyjmowaniu zasad może 
czasami przechodzić w fanatyzm ich uznawania, deklarowania 
i realizacji. Młody człowiek niekiedy pomija w swoich wyborach 
i działaniu perspektywę drugiego człowieka. Gotów jest nawet 
do łamania jego woli w celu realizowania czy wręcz narzucania 
innym własnych wartości i poglądów. Dopiero w okresie właś-
ciwej dorosłości – od około 24 roku życia – uznawanie i deklaro-
wanie wartości staje się konkretne i realistyczne. Rozwój ten bo-
wiem może się załamać w sposób nieoczekiwany niemal w każ-
dym momencie życia. Realizm zasad i wartości polega między 
innymi na uwzględnieniu drugiego człowieka oraz na liczeniu 
się z wymaganiami rzeczywistości biologicznej, społecznej, kul-
turowej, religijnej i tak zwanej „dla mnie”. Zasady własne nie są 

357 Por. B. Hiszpańska, Pomóż młodzieży znaleźć wartości-drogowskazy, Warsza-
wa 1992, s. 6.

358 Por. Z. Marek, M. Szczęsny, B. Szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szko-
le, dz. cyt., s. 148-151.

359 Por. Cz. Walesa, Rozwój wartości i sensu życia, art. cyt., s. 417-418.
360 Por. tamże.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



116 2. PROCES WYCHOWANIA DO WARTOŚCI I POPRZEZ WARTOŚCI

wówczas narzucone, ale negocjowane, dyskutowane i uzgadnia-
ne z zasadami innych ludzi oraz innych społeczności czy świa-
tów kultur361.

Następnym okresem znaczenia rozwoju wartości, rzadko 
przez ludzi osiąganym, byłaby faza dojrzałości zasad (ze stadium 
szczytowych osiągnięć w tej dziedzinie w wieku od około 45 do 
około 55 lat). Wartości mogą być wówczas ukształtowane w sta-
bilne, jednocześnie elastyczne i dynamiczne układy, systemy czy 
hierarchie. Przy tym człowiek stopniowo coraz bardziej zdaje 
sobie sprawę z tego, że wartości przynależą do bytów intencjo-
nalnych, wobec których jest wolny, choć nie może ich dowolnie 
kształtować. Jednak na najwyższych poziomach rozwoju ducho-
wego może uczestniczyć w kształtowaniu niektórych spośród ta-
kich bytów intencjonalnych, jak niektóre odmiany prawdy. Mogą 
się one zmieniać poprzez to, że coraz bardziej się odsłaniają, są 
coraz lepiej wyrażane i przyjmują coraz doskonalsze sformuło-
wania. Także wiara religijna daje osobie udział we władzy nad 
bytami intencjonalnymi. Doświadcza ona na przykład tego, że 
poprzez akt żalu czy przebaczenia, nawet ze zła moralnego może 
wyniknąć dobro, a przemiana umysłu czy nawrócenie serca 
może spowodować rozwojotwórcze przekształcenie wartości362.

2.5. Akceptacja i internalizacja wartości  
w ponowoczesnym kontekście społeczno-kulturowym

Poznanie, akceptacja i urzeczywistanie wartości dokonuje się 
w określonej rzeczywistości, która w istotny sposób warunkuje 
te procesy. Wskazanie na istotne zjawiska charakterystyczne dla 
współczesnego, pluralistycznego świata jest dzisiaj szczególnie 

361 Por. tamże.
362 Por. tamże.
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ważne, ponieważ ostatnie dziesięcioleci naznaczone są występo-
waniem różnorodnych, dynamicznych i radykalnych zmian spo-
łecznych, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie 
człowieka i jego potrzeby.  

Cywilizacja przełomu XX i XXI wieku przez większość eks-
pertów z różnych dyscyplin naukowych określana jest mianem 
globalnej wioski, ery globalizacji, ery postindustrialnej, cywili-
zacyjnej, społeczeństwa informatycznego. Pojawiają się też ta-
kie określenia, jak: postmodernizm, ponowoczesność czy post-
kapitalizm. Wielość i złożoność procesów zachodzących zarów-
no we współczesnej cywilizacji, kulturze, jak i współczesnym 
społeczeństwie powoduje, iż trudno jest jednoznacznie określić 
dzisiejszą rzeczywistość363.

Dla określenia współczesnej rzeczywistości często używa się 
pojęcia „globalizacja”, które nie jest pojęciem jednoznacznym. 
Źródeł globalizacji należy dopatrywać się przede wszystkim 
w postępie techniki oraz rozwoju współczesnego kapitalizmu. 
Proces globalizacji ujmowany jest w sposób zróżnicowany. Jed-
ni uważają, że oznacza on tworzenie jednego wspólnego świata 
lub wspólnego społeczeństwa. Inni utożsamiają go ze wzmocnie-
niem stosunków społecznych o zasięgu ogólnoświatowym bądź 
też z powstaniem wielości powiązań, zależności oraz wzajem-
nych oddziaływań państw i społeczeństw364. Stąd globalizację 
można rozpatrywać w różnych aspektach: ekonomicznym, eko-
logicznym, politycznym oraz kulturowo-społecznym365.

Aspekt kulturowo-społeczny procesu globalizacji odnosi się 
przede wszystkim do zmian zachodzących w aktualnej rzeczy-

363 Por. R. Borkowski, Globalizacja, cywilizacja, ponowoczesność, w: Globalopolis. 
Kosmiczna wioska. Szanse i zagrożenia, red. R. Borkowski, Warszawa 2003, s. 7-8.

364 Por. J. Gnitecki, Pedagogika i edukacja u progu trzeciego tysiąclecia w obliczu 
przemian globalnych współczesnego świata, w: Pedagogika u progu trzeciego tysiącle-
cia, red. A. Nalaskowski, K. Rubacha, Toruń 2001, s. 198. 

365 Por. T. Ślipko, Ideologiczne podstawy globalizacji, „Horyzonty Wychowania” 
2/2002(3), s. 118.
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wistości społecznej i kulturze. Współczesna kultura jest przez na-
ukowców różnie określana. Przez jednych jest określana mianem 
kultury popularnej bądź masowej, a przez innych kulturą global-
ną. Jej źródeł należy szukać w przyspieszonej idustralizacji, któ-
ra doprowadziła do powstania społeczeństwa przemysłowego. 
Kultura popularna czy masowa odnosi się do „tworzonych przez 
masową technikę przemysłową wytworów sprzedawanych dla 
zysku masowej publiczności konsumentów. Jest to kultura ko-
mercyjna, produkowana masowo dla masowego rynku”366.

Kultura globalna zdaniem naukowców jest „oderwana od ja-
kiegokolwiek kontekstu”, co wyraża się między innymi w między-
narodowym stylu architektury, lotnisk, domów towarowych. Jej 
istotą jest poszukiwanie nieuchwytnej tożsamości lub wyimagi-
nowanej przyszłości. Ma charakter bezczasowy, nie odnosi się do 
jakiejkolwiek historycznej tożsamości. Jest niejako sztuczna, za-
wieszona w próżni, tworzona z wielu istniejących folklorystycz-
nych i narodowych tożsamości367.�

Charakteryzując współczesną rzeczywistość, wskazuje się 
na metaforę „kultura typu instant”, która odnosi się do nawyku 
i konieczności życia w „natychmiastowości”. Wiąże się to z moż-
liwością szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce oraz 
szybkiej komunikacji, która dokonuje się dzięki telefonom ko-
mórkowym, faksom, Internetowi, telewizji satelitarnej. Te zdoby-
cze cywilizacyjne dają możliwość szybkiego kontaktowania się, 
ale także poczucie nieograniczonego „dostępu” do osób i insty-
tucji. Przykładami „natychmiastowości” współczesnej kultury 
są także chirurgia plastyczna, umożliwiająca szybkie uzyskanie 
idealnego wyglądu oraz zjawisko zwane „zappingiem”, czyli na-
wyk ciągłego zmieniania kanałów telewizyjnych i jednoczesnego 
oglądania kilku programów. Symbolem kultury typu instant jest 

366 D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Poznań 1998, s. 22.
367 Por. Z. Melosik, Ponowoczesność: między globalizmem, amerykanizacją i fun-

damentalizmem, w: Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego, red.�
J. Brzeziński, Z. Kwieciński, Toruń 2000, s. 166. 
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triada „fast food, fast sex, fast car”.  „Fast food” odnosi się do 
kuchenki mikrofalowej, rozpouszczalnej kawy, gorącego kubka, 
McDonaldsa i Coca-Coli368. Z kolei „fast sex” wiąże się z dąże-
niem do osiągania natychmiastowej satysfakcji seksualnej, czego 
wyrazem może być viagra i „instant sex” bez zobowiązań i zaan-
gażowania emocjonalnego. „Fast car” to symbol zmniejszania się 
i kurczenia czasu i przestrzeni dzięki samolotom czy telefonom 
komórkowym369.

Ważnym aspektem analizowanej kultury są moda i super-
market. Moda dostarcza ludziom natychmiastowych możliwości 
w zmienianiu własnej tożsamości lub przyczynia się do proce-
su jej fragmentaryzacji. Magazyny mody propagując w jednym 
tekście różne style, lansują przekonanie, że osoba powinna przyj-
mować coraz to odmienne tożsamości. Natomiast supermarket 
to „instant rzeczywistości”, gdzie obok sklepów z różnymi asor-
tymentami, dostępne są kuchnie z całego świata, place zabaw 
dla dzieci itd. – „rzeczywistość w pigułce”. Ponadto supermar-
ket jest symbolem zużywania się nie tylko produktów, ale tak-
że stylu i tożsamości. Człowiekowi wydaje się, że już osiągnął 
„ostateczny punkt” (najnowszy samochód, najnowszy model 
telewizora, modne ubranie itp.), a tu pojawia się „coś” nowego 
i poszukiwania musi rozpocząć na nowo370. Dlatego współczesny 
człowiek jest w ciągłej gotowości, w atmosferze konsumpcyjne-
go niepokoju, ponieważ „dzisiejszy luksus staje się jutrzejszym 
standardem, natomiast dystans między dziś a jutrem zmniejszył 
się do minimum – aby spełnić oczekiwania na poczekaniu”371.

368 We współczesnej nauce wystepuje również pojęcie „makdonaldyzacji”. 
Jest to proces stopniowego upowszechniaia się zasad działania restauracji 
szybkich dań we wszystkich dziedzinach życia społecznego w Stanach Zjed-
noczonych i na całym świecie. Por. G. Ritzer, Makdonaldyzacja społeczeństwa, 
Warszawa�2003.

369 Por. Z. Melosik, Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, w: Edukacja w cza-
sach popkultury, red. W. Burszta, A. de Tchórzewski, Bydgoszcz 2002, s. 14-17. 

370 Por. tamże, s.15-17.
371 Z. Bauman, Płynna nowoczesność, Kraków 2006, s. 118.
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Wzrastające tempo życia, ciągłe poszukiwanie nowych do-
znań i wrażeń, chęć osiągnięcia natychmiastowej gratyfikacji 
oraz przyjemności doprowadziły do powstania nowego sty-
lu życia oraz nowej tożsamości typu instant. Człowiek niejako 
klika w rzeczywistość jak w stronę internetową bez ograniczeń 
przemieszczania się przez różne doświadczenia i gadżety cywi-
lizacyjne, traci poczucie konieczności uporządkowania świata, 
w którym żyje. Rzeczywistość traktuje jak dom towarowy, gdzie 
wrzuca do koszyka – swojej tożsamości, różnorodne przedmioty, 
tworząc niestabilną poptożsamość instant372.�

Również zmiany zachodzące we współczesności spowodowa-
ły, iż dzisiejsza młodzież  tworzy odrębną klasę społeczną z włas-
nymi, specyficznymi dylematami, z charakterystyczną świado-
mości, z ideałami, wzorami i różnymi typami światopoglądu 
i moralności. Pojawiło się nowe pojęcie określające współczes-
nego nastolatka – „globalny nastolatek” (the globar teenager)373.�
Termin ten odnosi się do pokolenia młodych XXI wieku, których 
tożsamość kształtowana jest przede wszystkim przez ideologię 
konsumpcji i kulturę popularną, natomiast wartości narodowe, 
rodzina i tradycja są drugorzędne. Globalnego nastolatka, który 
wywodzi się z wielkomiejskiej młodzieży klasy średniej, cechuje 
to, iż niezależnie od kraju czy kontynentu posiada podobną toż-
samość i podobny styl życia do swojego rówieśnika z innej czę-
ści świata. Współczesny nastolatek dobrze mówi po angielsku, 
orientuje się w nowych trendach muzycznych, modnie się ubie-
ra, ma własne konto e-mailowe, bez żadnych przeszkód serfuje 
po Internecie. Wzory osobowe dla współczesnego nastolatka to 
postaci z pierwszych stron gazet, sportowcy, gwiazdy pop, ak-
torzy, prezenterzy telewizyjni, czy autorzy artykułów w pseudo-�
-młodzieżowych czasopismach. Kultura popularna tworzy bo-
wiem świat młodego człowieka374.

372 Por. Z. Melosik, Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, art. cyt., s. 17-18.
373 Por. tamże, s. 21.
374 Por. tamże, s. 21, 24.
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Globalnego nastolatka charakteryzuje również „kulturowa 
pewność siebie”, gdyż w łatwy sposób komunikuje się z innymi, 
jest tolerancyjny dla oryginalności i odmienności. Z drugiej stro-
ny przejawia sceptycyzm wobec jakiegokolwiek zaangażowania, 
nie interesuje go polityka, gospodarka czy inne sprawy związane 
z życiem społecznym, państwa, świata. Na życie patrzy jak na grę, 
której nie traktuje się poważnie. Rzeczywistość jest miejscem wy-
twarzania i zaspakajania przyjemności oraz każdej potrzeby375.

Współczesny nastolatek bywa także zaliczany do nowej gene-
racji ludzi, tzw. plemienia wędrowców, którzy posiadają liczne 
domy, i dla których – dzięki możliwościom komunikacyjnym 
– żadne miejsce nie jest za granicą – mogą bez ograniczeń wę-
drować po całym świecie. Młody człowiek przejeżdża przez 
kraje jakby przechodził przez drzwi obrotowe, a świat traktuje 
jak supermarket376. Tymczasem jedną z potrzeb człowieka jest 
potrzeba przynależności. Gdy pozbawiony jest jakiegokolwiek 
przywiązania, nie posiada pasji, idei, wartości, którym mógłby 
poświęcić życie.

Z kategorią globalnego nastolatka wiąże się też pojęcie „tożsa-
mości przeźroczystej”. Człowiek o tego typu tożsamości jest nie-
wrażliwy  na różnice kulturowe, dostrzega w szczególności to, co 
wspólne. Kulturową rzeczywistość postrzega przez pryzmat do-
brych hoteli, międzynarodowych lotnisk, supermarketów. W każ-
dym  miejscu czuje się jak w domu, bo nie dostrzega różnic. Gdy 
je dostrzeże, traktuje je jako coś egzotycznego, ciekawego, niewy-
magającego większej refleksji. Jego miejsce zamieszkania uwa-
runkowane jest komfortem psychicznym oraz możliwością pro-
wadzenia europejskiego stylu życia. Dlatego korzenie kulturowe 
są dla niego sprawą drugorzędną lub w ogóle nieistotną377.

375 Por. Z. Melosik, Kultura instant: paradoksy pop-tożsamości, art. cyt., s. 21, 24.
376 Por. tamże, s. 25.
377 Por. tamże, s. 27-29.
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Należy podkreślić, że globalny nastolatek zazwyczaj wywodzi 
się z wielkomiejskiej klasy średniej. Sytuacja młodzieży z grup 
robotniczych czy wiejskich jest diametralnie różna. Dla globalne-
go nastolatka źródłem kapitału kulturowego jest kultura popu-
larna. Tymczasem młodzież z grup robotniczych czy chłopskich 
ma o wiele mniejszy dostęp do kultury popularnej niż młodzież 
z wielkomiejskiej klasy średniej. Podobnie jest z dostępnością do 
komputerów, Internetu, supermarketów czy sklepów z markową 
odzieżą, kin, basenów. Stąd ta młodzież ma niewielkie szanse, by 
stać się częściąnowej grupy społecznej – globalnej generacji378.

Wychowanie młodych pokoleń od zarania połączone było 
z wartościami, z ich określoną strukturą. Dzisiaj wskazuje się na 
„opuszczoną przestrzeń” w tym aspekcie bowiem znamienną 
cechą współczesności są trudności w nakreśleniu fundamental-
nych wartości, co określa się mianem kryzysu wartości, kryzysu 
metanarracji, końca podmiotu379.�

Ponadto proces wychowania zakorzeniony był także od daw-
na w tradycji i autorytecie, a dzisiaj  te wartości są nadwyrężone 
i w konflikcie z takimi wartościami współczesności, jak siła prze-
bicia, mobilność, ryzyko itp. Współczesny człowiek żyje w „spo-
łeczeństwie przyspieszenia”380, w konsekwencji zmniejsza się 
udział przeszłości w kształtowaniu jakości obecnego jego życia. 
Podobnie i autorytet nie jest kategorią stałą, lecz tworzoną w pro-
cesie codziennego życia. To powoduje, iż nie ma trwałych funda-
mentów wychowania381.�

Dla wychowania ważne jest również zjawisko odwoływania 
się w opisie współczesnej rzeczywistości do kategorii ekono-
micznych i politycznych częściej niż do aksjologicznych. W kon-

378 Por. tamże, s. 30-31.
379 Por. H. Kwiatkowska, Tożsamość wychowawcy,� w:� Wychowanie. Pojęcia 

– procesy – konteksty. Ujęcie interdyscyplinarne, T. III., red. M. Dudzikowa, M. Cze-
repaniak-Walczak, Gdańsk 2007, s. 20-21.

380 Por. B. Misztal, Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Kraków 2000, s. 134.
381 Por. H. Kwiatkowska, Tożsamość wychowawcy, art. cyt., s. 21.
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sekwencji ekonomia dominuje nad moralnością i prym wiodą 
wartości ekonomiczne nad moralnymi, co więcej daje się rów-
nież zaobserwować dominację legalizmu nad wartościami etycz-
nymi382. Wszystkie te zjawiska znajdują odzwierciedlenie we 
współczesnej edukacji.

W związku z powyższym osoby wychowujące młode poko-
lenie muszą mieć świadomość intensywnego postępu techno-
logicznego, dynamicznych zmian, jakie zachodzą w społeczeń-
stwie, kulturze, gospodarce, bo one w istotny sposób wpływają 
na kształt życia współczesnego człowieka i dokonywanych przez 
niego wyborów. Powyższych procesów nie można cofnąć, czy 
też bezpośrednio na nie wpływać, ale można „negocjować z mło-
dzieżą kształt rzeczywistości, w której żyjemy, a w szczególności 
kształtować w młodzieży nawyk świadomego podejmowania 
wyborów odnośnie do kształtu własnego «ja»”383.

2.6. Wartości w procesie samowychowania

Procesy oraz sytuacje wychowawcze towarzyszą człowieko-
wi w każdej niemal chwili jego życia. Początkowo człowiek jest 
wychowywany przez innych, później sam staje się wychowaw-
cą, przy równoczesnym uleganiu innym wpływom wychowaw-
czym. W tej perspektywie wskazuje się na samowychowanie384,  
przy czym z pojęciem tym wiąże się szereg kontrowersji i nadal 
jest ono niejednolicie rozumiane w naukach pedagogicznych.

382 Por. tamże.
383 Z. Melosik, Globalny nastolatek. (Re)konstrukcja tożsamości w ponowoczesnym 

świecie, „Horyzonty Wychowania” 2/2002(3), s. 144. 
384�Por.�List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Międzynarodowego 

Roku Młodzieży, s. 13; także por. Jan Paweł II List do Rodzin, 16; W. Cichoń, Aksjo-
logiczne ujęcie procesu wychowania, art. cyt., s. 118; por. Z. Włodarski, A. Matczak, 
Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1992, s. 494-495, 501.
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Zdaniem B. Śliwerskiego w naukach humanistycznych utrzy-
mują się dwa przeciwstawne sobie stanowiska teoretyczne doty-
czące pojęcia „samowychowanie”. Pierwsze z nich traktuje samo-
wychowanie jako działanie sokratejskie, czyli „ku sobie”. Jego ce-
lem jest kształtowanie w sobie w sposób względnie samodzielny 
pożądanych cech osobowości. Dlatego dążenie do doskonałości 
jest tutaj wyłącznym motywem postępowania osoby oraz celem 
samym w sobie.  Tak pojmowane samowychowanie łączy ideę in-
tensywnej pracy nad sobą z marzeniami o wewnętrznej potędze. 
Współcześnie ta koncepcja przyjęła pozornie odmienną postać. 
Nadal utrzymuje się przekonanie, że człowiek może i powinien 
podejmować określone czynności treningowe zmierzające do 
wzbogacenia własnej osobowości ze względu na przyjęty przez 
siebie ideał własnego „ja”. Wśród powyższych działań samo-
wychowawczych wyróżniono trzy ich odmiany. Jedna z nich to 
krytyczna aktywność samowychowawcza, która polega na świa-
domym samoopanowywaniu szkodliwych emocji, powstrzymy-
waniu się od niepożądanych społecznie i moralnie form postępo-
wania czy unikania niewłaściwych myśli, wyobrażeń i pragnień. 
Kolejna forma to ochronna aktywność samowychowawcza, która 
wiąże się z nadmierną redukcją napięcia psychicznego powstałe-
go pod wpływem dużego rozdźwięku między „ja idealnym” i „ja 
realnym”. Najczęściej są to działania związane z obroną uznawa-
nego systemu wartości lub samooszukiwaniem się. Ostatnia for-
ma to afirmacyjna aktywność samowychowawcza, która polega 
na dążeniu do wzrostu własnej wartości oraz tożsamości jako au-
tonomicznej osoby. Dlatego ważna jest tutaj akceptacja siebie sa-
mego, odkrywanie i umacnianie w sobie pozytywnych stron385.

Drugą przeciwstawną koncepcją samowychowania jest ak-
tywność prometejska, czyli „od siebie”. Tutaj samowychowanie 
rozumiane jest jako rodzaj spontanicznych, nieintencjonalnych 

385 Por. B. Śliwerski, Istota samowychowania,�w:�Pedagogiczne drogowskazy, red.�
B. Juraś-Krawczyk, B. Śliwerski, Kraków 2000, s. 66-67.
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działań jednostki, skierowanych na przekształcanie rzeczywisto-
ści pozapodmiotowej, otaczającego świata czy środowiska ży-
cia. Osoba stara się o swoją doskonałość, ale nie dla niej samej. 
Człowiek staje się lepszy przez każdy dobry czyn niezależnie 
od obiektu, na który jest skierowany. Przejawem tak pojmowa-
nego samowychowania jest miłość, twórczość i altruizm. Jest 
ono szczególnym środkiem samorealizacji i samoaktualizacji 
człowieka, gdyż uczy się on w toku wielokierunkowych inter-
akcji społecznych rozumieć innych i siebie. Prometejski model 
samowychowania wymaga od człowieka, by traktował siebie 
w sposób holistyczny. Każda osoba jest tutaj faktycznym auto-
rem i zarazem uczestnikiem „swojego” świata386.

Każdy człowiek jest potencjalnie zdolny do samowychowa-
nia, bowiem źródła wzrostu jego człowieczeństwa znajdują się 
wewnątrz osoby, a heteroedukacja może mu tylko dopomóc lub 
ograniczyć ten rozwój. Stąd osoba jest po części swoim własnym 
projektem i sama siebie tworzy387.

Analizując pojęcie „samowychowania”, warto wskazać na 
pogląd prezentowany przez T. Kukołowicz388, która określa sa-
mowychowanie jako proces prowadzący do nabycia siły we-
wnętrznej, pozwalającej człowiekowi na ukierunkowanie jego 
ciała, myśli, uczuć i działań. Proces ten wymaga zaangażowa-
nia w kształtowanie siebie, a owo zaangażowanie to nic innego, 
jak podjęcie trudu wychowania siebie. Trud ten przez autorów 
przedmiotu jest różnie określany. Każdy człowiek może odkryć 
tkwiące w nim samym możliwości, które pozwalają na kształto-
wanie siebie. Potrzebna jest do tego pomoc z zewnątrz, ze strony 
wychowujących. Dlatego osoby wychowujące powinny pomóc 
dzieciom i młodzieży w  organizowaniu pracy nad sobą, w udo-

386 Por. tamże, s. 67-68.
387 Por. A.H. Maslow, W stronę psychologii istnienia, Warszawa 1986, s. 188.
388 Por. T. Kukołowicz, Wychowanie do samowychowania warunkiem osiągnięcia 

dojrzałej osobowości, w:�Szkice o kształtowaniu osobowości, dz. cyt., s. 54.
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skonalaniu procesu uczenia się, w przybliżaniu pytań o sens ży-
cia. Dopowiada, że nabycie sprawności w pracy nad sobą powin-
no towarzyszyć człowiekowi w jego dorosłym życiu. Uzyskanie 
dojrzałej osobowości zależy od zdobycia umiejętności kierowania 
sobą, nadawania swoim działaniom odpowiedniego kierunku. 
Okazuje się też, że sprawność pracy nad sobą nie pojawia się nie-
spodziewanie. Trzeba ją rozwijać od chwili urodzenia, gdyż czło-
wiek dysponuje odpowiednimi możliwościami. Człowiek świa-
domy siebie, samoposiadający i samostanowiący ma możliwość 
w swoim postępowaniu spełnienia siebie.

Według W. Cichonia389 samowychowanie stanowi niezbęd-
ny składnik uświadamianego sobie przez wychowanka procesu 
wychowawczego. W tym znaczeniu proces taki może przynieść 
trwałe efekty, jeżeli wychowanek akceptuje przekazywane mu 
treści i jeśli dokonując zmiany czy modyfikacji własnych poglą-
dów, postępowań, nastawień, opiera się na swojej woli i podjętej 
przez siebie decyzji. Samowychowanie dokonuje się wówczas, 
gdy człowiek sam na sobie dokonuje czynności wychowaw-
czych, nie korzystając z bezpośredniej pomocy wychowawcy. 
Koniecznym fundamentem takich działań autoedukacyjnych 
staje się akceptacja określonych wartości, kształtujących cel i ide-
ał samowychowania, która jest samokształceniem, formowaniem 
swojego „aksjologicznego wnętrza”, a głównie własnego osobo-
wego „ja”390.�

Zdaniem J. Woronieckiego człowiek posiada trzy cechy, dzięki 
którym może się doskonalić. Są nimi: potencjalność, odrębność 
i celowość. Potencjalność, jak nadmienia autor, jest następstwem 
charakteru stworzenia. Wszystkie funkcje życiowe człowieka są 
potencjalne, przez co potrzebują usprawnienia. Z kolei odręb-
ność to indywidualność człowieka, zarówno w sferze fizycznej, 

389 Por. W. Cichoń, Pojęcie procesu wychowawczego i jego aksjologiczny�sens, art. 
cyt., s. 41.

390 Por. tamże.
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jak i duchowej. Natomiast celowość łączy się z wyznacznikiem 
obiektywnego, ostatecznego i  naczelnego celu, do którego dąży 
człowiek. Celowość charakteryzuje wszelkie postępowanie czło-
wieka, wszelkie jego dążenia realizowane przez czyn. Cele, któ-
rymi człowiek kieruje się w swoim życiu, są podporządkowane 
głównemu celowi. Obiektywnym i ostatecznym celem, według 
autora, jest Bóg – pełnia bytu, dobra i prawdy, pełnia miłości. 
Wszystkie właściwości natury ludzkiej, czyli jej odrębność, celo-
wość i potencjalność łączą się ze sobą i są gwarancją możliwości 
indywidualnego i celowego kształtowania człowieka391.

Przy wyjaśnianiu, czym jest samowychowanie wielu autorów 
wskazuje na znaczącą rolę, jaką w tym procesie odgrywa świat 
wartości. S. Pacek392 uważa, że samowychowanie jest zespołem 
zabiegów, które podejmuje człowiek w stosunku do samego sie-
bie, chcąc udoskonalić coś w sobie, pełniąc zarazem rolę wycho-
wawcy i  wychowanka. Proces ten polega na zinternalizowaniu 
pewnych wartości, na przyswojeniu określonych wzorów osobi-
stych, a wreszcie na rozbudzeniu motywów do pracy nad sobą. 
Powyższe wyjaśnienia dowodzą, że nie można oddzielić samo-
wychowania od wartości. Wynika to z rozumienia procesu jako 
świadomego i dobrowolnego dokonywania zmian kierunko-
wych we własnej osobowości w celu przybliżenia się do ideału, 
określonego planem osobistego rozwoju i uzewnętrznianiu swo-
jego „ja” w otaczającym świecie. 

W tym samym kierunku zmierzają także wyjaśnienia doty-
czące procesu samowychowania, sformułowane przez B. Nawro-
czyńskigo393. Autor ten uważa samowychowanie za proces ura-
biania przez wychowanka własnej struktury wewnętrznej dzięki 
specyficznemu sposobowi obcowania ze światem wartości, dóbr 

391 Por. J. Woroniecki, Wychowanie człowieka, Kraków 1961, s. 17.
392 Por. S. Pacek, Jak kierować samowychowaniem uczniów, Warszawa 1984, s. 44.
393 Por. B. Nawroczyński, Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków – War-

szawa 1947, s. 144.
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kulturalnych, których nosicielem jest wychowawca. Samowy-
chowanie w tym rozumieniu jest efektem zderzenia się dwu 
światów: świata kultury uosobionego przez wychowawcę i świa-
ta rozwijającej się osobowości wychowanka. Oba te światy mogą 
oddziaływać na siebie w sposób bierny lub czynny, przy czym do 
zmian w osobowości wychowanka dojdzie tylko wtedy, gdy ten 
aktywnie asymiluje oferowane mu wartości.

Poza wskazanymi powyżej właściwościami samowychowa-
nia należy brać także pod uwagę kolejno występujące jego eta-
py. I. Jundziłł394 wymienia następujące etapy samowychowania: 
wybór wzoru osobowego (celu, ideału); analiza warunków po-
trzebnych do urzeczywistniania obranego wzoru osobowego; 
postrzeganie i ocena siebie; podejmowanie decyzji; kierowanie 
sobą; autokontrola. 

Autorka za najważniejsze w samowychowaniu uważa wzory, 
cele i ideały. Ich wybór stanowi drogowskaz w pracy nad sobą 
i zwykle zależy od dotychczasowego wychowania, wpojonego 
systemu wartości, porównywania siebie z innymi. W konsekwen-
cji powstaje w człowieku „ja idealne”, czyli wyobrażenie o tym, 
kim chciałoby się być. Porównywanie obiektywnego obrazu sie-
bie, czyli „ja realnego” z „ja idealnym” pozwala na samoocenę 
i opracowanie planu pracy nad sobą z punktu widzenia przyję-
tych celów. Drugim elementem samowychowania jest analiza 
warunków, jakich potrzebuje człowiek do realizacji obranego 
wzoru osobowego. Wytycza on sobie w ogólnych zarysach plan 
życia wiodący do upragnionego celu. Analizowanie warunków 
jest zależne przede wszystkim od tego, jak człowiek siebie ocenia. 
Kolejnym elementem samowychowania jest postrzeganie i oce-
na siebie. Postawa względem siebie kształtuje się poprzez opinię, 
jaką ma o danej osobie otoczenie, jak również poprzez te opinie, 
jakie pragnie, by o niej mieli inni. Cała osobotwórcza siła rozwo-
ju wyraża się w potrzebie zaistnienia w jakiejś postaci w życiu 

394 Por. I. Jundziłł, O samowychowaniu, Warszawa�1975.
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innych ludzi. Człowiek pragnie, aby inni myśleli o nim w okre-
ślony sposób, aby go podziwiali. Ten obraz, który chce narzucać 
innym, nie zawsze pokrywa się z tym, jaki wychowanek wypra-
cował sobie na własny użytek. Dlatego z pedagogicznego punktu 
widzenia bardzo ważne jest umiejętne poznawanie siebie i ocena 
własnych możliwości w zestawieniu z przyjętym ideałem395.�

Bardzo ważne w samowychowaniu jest rozwijanie samodziel-
ności, która jest głównym czynnikiem kształtowania aktywności 
i bez której trudno realizować proces pracy nad sobą. Dlatego 
należy w odpowiednim czasie, w coraz większej mierze wy-
magać od wychowanka samodzielności, rezygnując stopniowo 
„z podpowiadania”, czy też podejmowania „zdrowych” decyzji. 
W procesie zarządzania samym sobą człowiek powinien kiero-
wać się przede wszystkim roztropnością, umiarem i mocą. Musi 
być świadomy, że do tego, aby mieć dobre życie, nie wystarczy 
chcieć je mieć. Potrzebne jest do tego jeszcze rozsądne działanie 
umożliwiające osiągnięcie tego celu. Ponadto potrzebna jest sa-
mokontrola, moment zastanowienia się nad sobą i swoim postę-
powaniem396.�

W odniesieniu do procesu samowychowania można postawić 
pytanie: co przyczynia się do zmian w człowieku, które sprawia-
ją, że podejmuje on wysiłek pracy nad sobą? Udzielając odpowie-
dzi na to pytanie, wymienia się dwa podstawowe elementy397:�

1.  wybrane i zaakceptowane wartości, które będą skłaniać czło-
wieka do zmiany siebie, czyli samowychowania;

2.  pobudzenie osoby poprzez wychowanie do samowychowa-
nia, czyli pogłębianie sprawności kształtowania siebie zgodnie 
z przyjętym ideałem, wzorem.

395 Por. tamże.
396 Por. tamże.
397 Por. T. Celińska-Mysław, Wychowywać, ale jak?, „Wychowawca” 1999 nr 4, 

s.�10.
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„Człowiek doskonali się na miarę wybranej wartości”398. Jeśli 
dla kogoś wartością staje się pieniądz, to będzie siebie kształto-
wał w tym kierunku. W związku z tym własny rozwój uwarun-
kowany jest hierarchią wartości, jaką człowiek przyjmuje i reali-
zuje. Reasumując, należy podkreślić, iż samowychowanie to ogół 
poczynań określonego człowieka, które polegają na wysuwaniu, 
przez niego samego lub innych, celów i na samodzielnym przy-
sposobieniu się do ich realizacji399.

398 Tamże.
399 Por. C. Czapów, S. Jadlewski, Pedagogika resocjalizacyjna, Warszawa 1971, 

s.�410.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



3. Środowiska wychowawcze w procesie  
przekazu wartości

Człowiek żyje w określonym środowisku. Jest od niego za-
leżny i równocześnie je kształtuje. Dlatego przy dokonywaniu 
analizy aksjologicznych aspektów procesu wychowania należy 
wziąć pod uwagę również role, jakie odgrywają poszczególne 
środowiska wychowawcze400.�

Środowisko wychowawcze tworzą określone osoby lub gru-
py ludzi, które wpływają na rozwój psychiczny i na kształtowa-
nie się osobowości dzieci i młodzieży401. Podstawowe środowi-
ska wychowawcze to rodzina, szkoła oraz grupy rówieśnicze, 
Kościół. Współcześnie wskazuje się również na mass media. 
Ich znaczenie dla procesów wychowania do wartości zostanie 
przedstawione w kolejnych paragrafach rozprawy. Wszystkie te 
środowiska są ważne dla procesu wychowania do wartości, gdyż 
wprowadzanie w świat wartości trwa całe życie i rozpoczyna się 
z chwilą powołania do życia nowego człowieka, co więcej – ten 
proces rozpoczyna się dzięki innym ludziom, choć urzeczywist-
nienie wartości jest możliwe dzięki osobistemu zaangażowaniu 
i wysiłkowi402.

400 O środowisku wychowawczym pisze obszernie J. Pieter w swoich pra-
cach: Poznanie środowiska wychowawczego, Wrocław – Kraków 1960; Środowisko 
wychowawcze, Katowice 1972; tę kwestię porusza także F. Znaniecki w: Socjologia 
wychowania, Warszawa 1973, oraz R. Wroczyński w pracy: Wprowadzenie do pe-
dagogiki społecznej, Warszawa�1966.�

401 Por. Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, dz. cyt., s. 32-34.
402 Por. K. Ostrowska, Nie wszystko o wychowaniu, dz. cyt., s.�86.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



132 3. ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZE W PROCESIE PRZEKAZU...

3.1. Środowisko rodzinne

„Rodzina stanowiła «od zawsze» naturalne środowisko, 
w którym człowiek się rodzi, wychowuje i umiera. Jednocześnie 
stanowi instytucję społeczną, gdzie uczy się struktury i funkcji 
społecznych, absorbuje wzory osobowe i kulturowe – podle-
ga procesom socjalizacyjnym. Niezależnie czy pojmowana jest 
w kategoriach wspólnoty, grupy, czy instytucji – funkcjonuje dla 
zaspokojenia potrzeb swych członków, jak również społeczności, 
w której przychodzi jej żyć”403.�

Środowisko rodzinne, zdaniem Z. Skornego404, wywiera znacz-
ny, choć często niezamierzony, wpływ na rozwój dziecka, zarów-
no umysłowy, społeczny, moralny, jak również kształtowanie się 
osobowości i internalizację określonych wartości oraz norm po-
stępowania. Wiąże się to z faktem, iż rodzina tworzy niezbędny 
dla dalszego harmonijnego współistnienia w świecie teren prób-
nych doświadczeń społecznych dziecka, stanowiąc jednocześnie 
bezpieczny mikroświat – odpowiedni dla jego niepełnej i niedo-
statecznie wykształconej umiejętności współżycia z innymi405.�
Pierwsze doświadczenia dziecka, które mają miejsce w rodzinie, 
wpływają na dokonywane w przyszłości wybory w złożonych 
i trudnych sytuacjach, w jakich uczestniczy człowiek dorosły406.�
Dzieje się tak dlatego, że rodzina stanowi najbardziej powszech-
ne środowisko życia407. Od niej zaczyna się biografia człowieka, 
ona towarzyszy mu przez całe dorosłe życie. Od urodzenia aż do 
śmierci osoba pozostaje pod wpływem tego, co myślą, co cenią, 

403 M. Duda, Wprowadzenie, w:�Rodzina wobec zagrożeń, red. M. Duda, Kraków 
2008, s. 5.

404 Por. Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, dz. cyt., s. 37.
405 Por. tamże.
406 Por. Z. Skórzyńska, Psychologia dla rodziców, Warszawa 1990, s. 112-113.
407 Por. J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, Warszawa�

1991, s. 49.
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do czego dążą, w co wierzą, co uznają za najważniejsze, według 
jakich zasad postępują rodzice i inni członkowie rodziny. Życie 
w rodzinie obejmuje zatem bardzo długi okres i, co jest ważne, 
zaczyna się, zanim pojawią się inne środowiska w życiu człowie-
ka, a członków rodziny łączą więzy biologiczne i emocjonalne.

W związku z powyższym rodzina jest szczególnym środo-
wiskiem, w którym następuje spotkanie z konkretnymi wartoś-
ciami. Ważne jest to, że w rodzinie spotkanie takie się powtarza. 
Stąd pewne wartości zostają utrwalane. Spotkanie to może doko-
nywać się na drodze werbalnej – poprzez słowne formułowanie 
wartości, na przykład: nie kłam, nie kradnij. Samo werbalne uję-
cie wartości nie utrwali się jednak w świadomości młodego czło-
wieka, tym bardziej, gdy widzi rozdźwięk między werbalnym 
opowiadaniem się rodziców za pewnymi wartościami a rzeczy-
wistością. Konsekwencją takiej sytuacji jest przyjęcie przez dzie-
cko postawy negacji i odrzucenia.

Charakterystyczne dla wychowawczego oddziaływania ro-
dziny jest to, że wychowuje ona dzieci swoją codziennością, 
tym, co dla niej jest ważne, o co się troszczy i zabiega. W życiu 
rodzinnym powinny występować te wartości, które uważane są 
za najważniejsze. Rodzice winni też troszczyć się, aby wartości, 
które są dla nich ważne, były też ważne dla ich dzieci. Aby dzie-
cko doświadczało wartości, u rodziców musi zaistnieć postawa 
ustawicznego reagowania zgodnego z wybranymi wartościami. 
Dziecko winno być uczestnikiem działań w zakresie danej war-
tości, nawet wówczas, gdy wymaga to od niego wysiłku i trudu.

Proces przyjmowania przez dziecko wartości początkowo do-
konuje się poprzez codzienne wykonywanie zwykłych obowiąz-
ków, aż do realizowania wartości wyższych. Ważne jest, aby te 
działania były systematyczne, aby dziecko brało odpowiedzial-
ność za wartość i podejmowało samodzielne działania w celu re-
alizowania pewnych wartości. Z kolei odpowiedzialność ta wią-
że się z postawą udzielania odpowiedzi na dobro, z którym czło-
wiek się spotyka. Dobro bowiem wewnętrznie go zobowiązuje 
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i czyni go za nie odpowiedzialnym. W tej perspektywie wycho-
wanie polega na tym, aby nauczyć dzieci brania odpowiedzial-
ności za przyjęte i akceptowane wartości408.�Rola�rodziny�w�takim�
przekazywaniu wartości, norm i zwyczajów swemu potomstwu 
jest pierwszoplanowa i najważniejsza409.

Według F. Neidharta410 istnieją trzy formy, dzięki którym na-
stępuje przeniesienie wartości, stylów życia i wzorów zacho-
wań z rodziców na dzieci. Rodzice pełnią funkcję normatywną 
w trakcie bezpośredniego wychowania, gdy w oparciu o posia-
dane modele wychowawcze oraz sposoby nagradzania i karania 
dzieci, wpajają im i wzmacniają pożądane zachowania lub zabra-
niają zachowań niepożądanych. Ponadto rodzice oddziaływają 
na dzieci spontanicznie, niezależnie od założonych celów wy-
chowawczych, ponieważ stanowią dla nich najważniejszy wzór 
życia. Dzieci – poprzez naśladownictwo i proces intensyfikacji 
upodobania rodziców – przejmują ich odczucia, niechęci, antypa-
tie itp. Ten proces został określony jako funkcja demonstratywna. 
Wpływy wychowawcze mają także wymiar pośredni, związany 
z oddziaływaniem pozarodzinnych środowisk (sąsiedztwo, gru-
pa rówieśnicza, szkoła, środki masowego przekazu).

Natomiast� J.�Wilk411 wskazuje na cztery najważniejsze drogi 
przenikania wpływu środowiska. Po pierwsze, sympatia jako 
„zdolność wzajemnego psychicznego dostrajania się”412. Na tej 
podstawie osoba dąży do tego, by myśleć, odczuwać i chcieć jak 
ci, z którymi sympatyzuje. U dzieci występuje szczególny rodzaj 
powiązania z bliskimi w oparciu o więź rodzinną. Po drugie, 

408 Por. T. Celińska-Mysław, Wychowywać, ale jak?(4), art. cyt., s.10-11.
409 Por. B. Smoczyk, Wartości w rodzinie, „eSPe” 3(2000)52, s.14-16; por. 

J. Homplewicz, Etyka pedagogiczna, dz. cyt, s. 216.
410 Por. F. Neidhardt, Schichtspezifische Elterneiflusse im Sozialisationsprozees, 

w:�Die Familie als Sozialisationsfaktor, Hrsg. von G. Wurzbacher, Stuttgart 1968, �
s.�181.

411 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin 2002, s. 44-45.
412 Tamże, s. 44.
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wskazuje na proces naśladownictwa („imitacja”, „identyfika-
cja”, „uczenie się obserwacyjne”), który jest następstwem sym-
patii. Polega on na powtarzaniu określonych czynności innych 
osób oraz ich indywidualnych cech. Naśladownictwo jest cha-
rakterystyczne dla okresu dziecięcego, dzięki czemu dziecko ma 
ułatwione zadanie zdobywania nawyków, umiejętności, które 
wpływają na dalszy jego rozwój. Po wtóre, sugestia rozumiana 
jako umiejętność przekonującego przekazywania innej osobie 
własnych wyobrażeń, poglądów, przeżyć, pojęć i doświadczeń. 
Może ona przyjąć niekiedy formę pewnego rodzaju presji moral-
nej, wywieranej przy pomocy słów, tonu głosu, mimiki i gestów. 
Dla dziecka sugestia posiada wyjątkowe znaczenie ze względu 
na jego dużą podatność na wpływy oraz pełne uznanie autory-
tetu dorosłych. Ostatnia droga wpływu, wskazana przez autora, 
to procesy poznawcze (wyjaśnianie, argumentowania, dowodze-
nie, rozumowania itp.). Można także wskazywać na różne skutki 
wpływu środowiska: w świadomości, w mentalności oraz w po-
stawach życiowych413.�

W zakresie procesu wychowania do wartości psychologo-
wie wyróżnili potrójny mechanizm oddziaływania rodziców 
na dzieci: informowanie i przekazywanie wiedzy aksjologicznej 
oraz kształtowanie emocji, przeżyć i ocen, jak również ukazywa-
nie określonych wzorów postępowania414. Występuje tutaj za-
równo spontaniczna działalność wychowawcza rodziców, jak 
i działalność celowo zorganizowana. W konsekwencji w rodzi-
nie dziecko po raz pierwszy spotyka się z pojęciami dobra i zła, 
rzeczy dozwolonych i potępianych. Rodzice swoim postępowa-
niem i ocenami ukazują, co w życiu jest ważne, czym należy się 
kierować415.�

413 Por. tamże, s. 45.
414 Por. A. Gołąb, Problemy psychologii moralności, w: Etyka, red. H. Jankowski, 

Warszawa 1980, s. 163.
415 Por. Z. Zaborowski, O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, 

Warszawa 1969, s. 110.
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Ważnym aspektem wychowania do wartości jest kultura bę-
dąca nośnikiem wartości. Dlatego w tym obszarze rozważań na-
leży wskazać na kulturę materialną i duchową rodziny. Kultura 
materialna rodziny to część „kultury, którą tworzą środki mate-
rialne potrzebne do funkcjonowania rodziny. Wiąże się to ściśle 
z pojęciami gospodarności i zapobiegliwości, nie tylko posiada-
nia materialnych rzeczy, ale także umiejętności obchodzenia się 
z nimi”416. Głównym wyznacznikiem kultury materialnej jest 
posiadanie domu – jako przestrzeni, w której zamyka się egzy-
stencja wspólnoty rodzinnej. Dom zabezpiecza intymność rodzi-
ny i poszczególnych członków, jak również wiąże się z zaspaka-
janiem podstawowych potrzeb człowieka. Przy tym należy tutaj 
wskazać na problem tzw. deprywacji materialnej niektórych ro-
dzin (niski standard, ubóstwo, bezrobocie itp.) oraz na zjawisko 
patologizacji kultury materialnej (nieład, nieporządek, niegospo-
darność itp.), gdyż takie rodziny są z gruntu niewydolne wycho-
wawczo. Natomiast kultura duchowa rodziny wiąże się z fak-
tem, iż rodzina jest miejscem przechowywania i przekazywania 
wszelkich wartości kulturowych. Każda rodzina posiada swoje 
indywidualne dziedzictwo kulturowe i jest miejscem inkultura-
cji swoich członków. Trzeba również zaznaczyć, że rodzina żyje 
i działa w kontekście kultury szerszej, która we właściwy spo-
sób modeluje jej oblicze duchowe, moralne czy społeczne. Wśród 
istotnych elementów duchowej kultury rodziny należy wymie-
nić: słowo, symbol, rytuał (zwyczaj) oraz wartości417.�

Należy także wskazać na osobistą kulturę pedagogiczną ro-
dziców, rozumianą jako „zdolność do reagowania w sytuacjach 
wychowawczych, zgodnego z potrzebami dziecka, określona 
przez wiedzę, system wartości, norm i sposobów zachowania, 
połączona ze świadomością celów wychowania i umiejętnością 
działania wychowawczego w zakresie metod i środków wy-

416 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 65.
417 Por. tamże, s. 65-77.
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chowawczych”418. Zdolność ta kształtuje się w oparciu o całość 
warunków życia rodzinnego. W zakres kultury pedagogicznej 
rodziców wchodzą następujące elementy: świadomość wycho-
wawcza połączona z odpowiedzialnością, umiejętność nawiązy-
wania relacji wychowawczej (miłość, przychylność, walka, tole-
rancja i przewodnictwo), wiedza pedagogiczna oraz umiejętność 
stosowania metod i środków wychowawczych419.

Również J. Maciaszkowa420 potwierdza i wskazuje na duże 
możliwości wychowawcze rodziny w kwestii przekazywania 
wartości i norm postępowania. Jest to możliwe dzięki temu, że 
dziecko poddawane jest w rodzinie wielostronnemu oddziały-
waniu wychowawczemu. Rodzina kieruje procesem poznawania 
zjawisk i faktów, uczy rozumienia norm i ich wartościowania. 
Dokonuje się to przez naśladowanie rodziców i domowników. 
Dziecko naśladując zachowanie osoby, z którą jest emocjonalnie 
związane, przejmuje jej styl bycia, sposób wartościowania i za-
chowania. Młody człowiek, identyfikując się z rodzicami, stara 
się zachowywać tak, jak oni w jego przekonaniu – postąpiliby 
w konkretnej sytuacji. Identyfikacja ta ułatwia trwałe i głębokie 
przyswajanie wartości i norm postępowania421. Z czasem zmie-
nia się mechanizm tej identyfikacji. Pojawia się świadomy wy-
bór i decyzja dorastającego młodego człowieka. Identyfikacja 
z rodzicami bądź z innymi domownikami powoduje, że rodzina 
staje się dla dziecka grupą odniesienia, z którą jest ono mocno 
związane, i której opinie, oceny i normy zachowania uznaje za 
ważne. Przejmuje ono wówczas za swoje obyczaje i styl życia 
kultywowany w rodzinie. Ten sposób przejmowania wartości nie 
może być jednak uznawany za pełny i właściwy, bo dziecko nie 

418 J. Maciaszkowa, Pedagogika opiekuńcza, Warszawa 1977, s. 164.
419 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 80-87.
420 Por. J. Maciaszkowa, Z teorii i praktyki pedagogiki opiekuńczej, dz. cyt., s. 59-60.
421 Por. Z. Marek, M. Szczęsny, B. Szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szko-

le, dz. cyt., s. 166-171.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



138 3. ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZE W PROCESIE PRZEKAZU...

dokonało jeszcze autonomicznego wyboru. Z tych też powodów 
zadaniem wychowującego jest wspieranie wszelkich inicjatyw 
dziecka, które prowadzić je będą do samodzielnego wybierania 
pożądanych wartości.

Ponadto każda rodzina posiada swoistą filozofię, opartą na 
określonych ideach i wartościach, według której kreuje swoją 
codzienność, a członkowie regulują zachowania. Współcześnie 
w zakresie budowania i realizowania właściwej rodzinnej filozofii 
istnieje wiele zagrożeń. Niebezpieczna jest tzw. filozofia sukcesu, 
na co wskazuje J. Adamkiewicz422. Filozofia sukcesu ma miejsce 
wówczas, gdy rodzicom wszystko się w życiu udaje i odnoszą 
same sukcesy, ponieważ pogłębia się przepaść, jaka dzieli dzie-
ci od bezbłędnego i nieomylnego rodzica. Dziecko chce sprostać 
oczekiwaniom rodziców, a to nie zawsze się udaje i pojawiają się 
patologiczne zachowania potomka. Wychowanie w kontekście 
filozofii sukcesu powoduje, że dziecko nie uczy się bezinteresow-
nej miłości, ocenia innych po tym, co osiągnęli, a samo czuje się 
tyle warte, na ile przypodoba się i podporządkuje innym.

Drugim zagrożeniem jest filozofia pozoru, która wyraża się 
w słowach: „Jak ty wyglądasz? Co ludzie powiedzą, gdy cię zo-
baczą?” W takich okolicznościach dziecko staje się niewolnikiem 
mody i przyjętych w środowisku konwencji. Wówczas uzależnia 
swoją wartość od opinii innych osób. 

Znaczną trudność w procesie wychowania powoduje filozofia 
posiadania. Współczesny rodzic chętnie obdarowywuje w spo-
sób materialny swoje dziecko, zapominając, że żadne material-
ne rzeczy i dobra nie są w stanie zastąpić obecności rodziców 
i wspólnie spędzonego czasu. Nie są w stanie wypełnić pustki 
emocjonalnej u dziecka. 

422 Por. J. Adamkiewicz, Dylematy aksjologii rodziny i jej sens życia, w:�Materiały 
konferencyjne. Pedagogika we współczesnym dyskursie, V Ogólnopolski Zjazd Pedago-
giczny: Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności wychowania, T. II., Wrocław 
2004, s. 7. 
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Również filozofia przyjemności w znacznym stopniu wkro-
czyła w dziedzinę wychowania. Często można usłyszeć od dzieci: 
„Chcę...”, „Nie chcę...” Filozofia przyjemności niszczy człowieka. 
Dziecko potrzebuje, by wyznaczano mu granice przynależnej 
mu swobody, stąd potrzebuje wskazywania „to jest właściwe, 
a to nie”. Dzieciom należy mówić: „tak”, ale i „nie”. Im częściej 
zaspakajane są ich zachcianki, tym trudniej będzie im w przy-
szłości zdobyć się na poświęcenie423.

Rodzina jest zatem podstawową grupą, od której zależy oso-
bisty los jednostki, i równocześnie podstawową komórką organi-
zmu społecznego. W rodzinie człowiek przeżywa najważniejszy 
okres, w którym kształtuje się jego osobowość, pogląd na świat 
i system preferowanych wartości. Inne środowiska, takie jak szko-
ła czy rówieśnicy, są już wtórne i albo umacniają wpływ rodziny, 
albo go modyfikują i uzupełniają424. Pod wpływem wychowania 
w rodzinie dokonuje się proces socjalizacji dziecka i kształtują się 
skrypty, które decydują o systemie akceptowanych wartości, któ-
re motywują do określonego działania.

3.2. Środowisko szkolne

Ważnym środowiskiem kształtującym osobowość dziecka 
jest szkoła425. W pierwotnym zamyśle, sięgającym starożytności, 
szkoła miała być środowiskiem spokoju, radości i nauki (gr. schole 
– wolny czas, odpoczynek). Jednak w ciągu dziejów różnie kształ-

423 Por. tamże, s. 8-9.
424 Por. I. Jundziłł, Dziecko-ofiara przemocy, dz. cyt., s. 29.
425 Analizę szkoły jako środowiska wychowawczego można znaleźć u wielu 

psychologów i pedagogów, którzy przeprowadzają ją z różnych punktów wi-
dzenia, np. prace Z. Zaborowskiego: Stosunki społeczne w klasie szkolnej,�Warsza-
wa�1964 i Podstawy wychowania zespołowego,�Warszawa�1967; Sztuka nauczania. 
Szkoła, T. I., pr. zb. pod red. K. Konarzewskiego, Warszawa 1991.
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towały się losy tej instytucji i zmieniał się jej charakter426.�Struktu-
ra i organizacja szkoły zależą od przyjętych w danym kraju zało-
żeń oraz celów nauczania i wychowania. W każdej jednak szkole 
wychowanek z roku na rok poszerza zasób wiedzy, doświadczeń, 
norm i wzorów zachowań427. Współcześnie istnieje ustawowy 
obowiązek szkolny. Dzięki temu przez instytucję szkolną prze-
chodzą wszystkie dzieci i na szkole również spoczywa odpowie-
dzialność za poziom wychowania swoich podopiecznych. Nato-
miast dla ucznia jest to pierwsza instytucja, której rygorom musi 
podlegać. W szkole uczeń przebywa średnio 4-5 godzin. W tym 
czasie szkoła przejmuje nad nim praktycznie całkowitą opiekę, 
polegającą na zaspokajaniu potrzeb wychowanka. Jednakże naj-
więcej uwagi w procesie edukacji szkolnej poświęca się potrze-
bom intelektualnym: zdobywaniu wiedzy i kształceniu określo-
nych umiejętności. Do tego, aby szkoła mogła być środowiskiem 
twórczym, kształtującym osobowość dziecka winna, zdaniem I. 
Jundziłł, sprostać zadaniom takim, jak428:�
1.  przygotowanie wychowanków do życia w świecie wciąż zmie-

niającej się cywilizacji i nowych stosunków międzyludzkich;
2.  wdrażanie do demokratycznych form życia społecznego;
3.  przyswajanie przez uczniów zasad moralności opartej na war-

tościach ogólnoludzkich.
Szkoła wychowuje w sposób zamierzony, ukierunkowany 

na określone cele, w sposób profesjonalny, wykorzystując wie-
dzę i doświadczenie nauczycieli429. Jednakże w szkole zachodzą 
także procesy wychowania niezamierzonego i spontanicznego, 
kształtujące osobowość wychowanka. Kontakty koleżeńskie na 

426 Por. I. Jundziłł, Dziecko-ofiara przemocy, dz. cyt., s. 95.
427 Por. M. Przetacznim-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa 

i wychowawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 312-313.
428Por. I. Jundziłł, Dziecko-ofiara przemocy, dz. cyt., s. 96.
429 Por. tamże, s. 82.
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lekcjach i poza lekcjami wpływają na powstanie bądź pogłębia-
nie zainteresowań, kształtowanie się poglądów i przekonań. 
Oznacza to, że środowisko szkolne nie pozostaje bez wpływu 
na rozwój moralny i społeczny. Każde dziecko stając się ucz-
niem wchodzi w kontakt z rówieśnikami, nauczycielami i in-
nymi pracownikami szkoły. Chcąc przystosować się do nowego 
środowiska, musi poznać i podporządkować się zasadom tam 
obowiązującym. Przez to uczy się dokonywania wyborów i war-
tościowania. Problem pojawia się wówczas, gdy normy wpajane 
w szkole nie są respektowane w domu rodzinnym. Najwłaściw-
szy dla prawidłowego rozwoju społeczno-moralnego jest taki 
układ, gdy wzory zachowania i wartości uznane za najwyższe 
są podobnie oceniane przez rodzinę i szkołę. Wówczas dziecko 
ufa dorosłym, akceptując ich reguły postępowania. Natomiast 
jeśli dorośli nie są zgodni w kwestiach moralnych, prowadzi to 
do zagubienia wychowanka w systemie wartości i norm oraz do 
zachowań kompromisowych czy konformistycznych430.�

Współcześnie szkoła, podobnie jak inne środowiska, wycho-
wuje w specyficznej przestrzeni nasyconej zarówno wartościa-
mi, jak i antywartościami, ambiwalentną i wciąż zmieniającą się, 
często pełną sprzeczności. Ważne wydaje się również znalezienie 
równowagi między dorobkiem przeszłości i tradycji a otwarciem 
ku przyszłości.

H. Kwiatkowska wskazuje na zjawisko zawieszenia aksjolo-
gicznego z wyraźną bezkierunkowością dzisiejszej szkoły. Przy-
czyna tego zjawiska wiąże się z tym, iż w procesie wychowania 
na wszelkie sposoby dąży się, aby nie dopuścić do absolutyzacji 
jakiejś jednej opcji ideologicznej. Powoduje to w pewnym sensie 
wyciszenie kwestii aksjologicznych, uczynienie z problematyki 
etyczno-moralnej w edukacji „opuszczonego obszaru”. Stąd po-
jawia się zamknięcie edukacji na odmienność, wielość i różnice. 

430 Por. M. Przetacznim-Gierowska, G. Makiełło-Jarża, Psychologia rozwojowa 
i wychowawcza wieku dziecięcego, dz. cyt., s. 314.
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Dziś wychowanie pozbawione jest znaków światopoglądowych. 
Nadal istnieje przekonanie, że różnorodność aksjologiczna w wy-
chowaniu może stać się źródłem anarchii, utraty wiarygodności 
wychowawcy i barku zaufania do tego, co przekazuje. W kon-
sekwencji ma miejsce oddalanie się edukacji od rzeczywistych 
problemów życia431.

W środowisku szkolnym centralną rolę odgrywa nauczyciel-�
-wychowawca, który kieruje rozwojem intelektualnym i spo-
łecznym wychowanków, realizując jednocześnie związane z tym 
cele wychowania. W tym środowisku jest on nośnikiem warto-
ści. Każdy człowiek posiada określony, własny system wartości 
i wynikającą z niego postawę i pogląd na świat. Ta psychiczna 
sylwetka człowieka dojrzewa w miarę upływu lat życia. Od na-
uczyciela-wychowawcy wymaga się jednak czegoś więcej. Prze-
de wszystkim, aby posiadał wykształcony własny system warto-
ści, bo właśnie z tego zasobu będzie mógł przekazywać – wycho-
wując. Wychowanie abstrahujące od wartości byłoby niepełne 
i powierzchowne. Dlatego nie wystarczy tutaj tylko zawodowa 
fachowość w realizacji celów programowych. Wpływ wycho-
wawcy jest o wiele większy, dotyczy całej sfery oddziaływań oso-
bowościowych. Wychowawca wpływa na wychowanka całym 
sobą, swym wewnętrznym i  duchowym bogactwem stanowio-
nym przez wartości, które uznaje, akceptuje i  prezentuje swoją 
osobą. O dojrzałości pedagoga świadczą wartości, jakie posiada, 
normy, które kierują jego zachowaniem. Zatem istotny staje się 
tutaj system wartości osobowych i zawodowych wychowawcy. 
Ważne jest, jakie wartości i w jaki sposób zostaną przekazane 
w procesie wychowania. W związku z tym wskazuje się na zja-
wisko dojrzałości aksjologicznej wychowawcy432.

431 Por. H. Kwiatkowska, Tożsamość wychowawcy, art. cyt., s. 24.
432 Por. B. Patalan, Wychowawca wobec wartości i osobowości wychowanka, art.�

cyt., s. 73.
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Dojrzałość aksjologiczna, jak zauważył A. Węgrzecki433, ozna-
cza wewnętrzne otwarcie osoby na wartości, które jest możliwe 
jedynie wtedy, gdy osoba ta wyzwoliła się z pewnych ograniczeń 
i jest zdolna nadal się z  nich wyzwalać. Wychowawca powinien 
zatem wykazywać trwałą umiejętność wyzwalania się z ogra-
niczeń. Sama dojrzałość aksjologiczna przejawia się również 
w  pewnym rodzaju wierności. Dojrzały wychowawca jest wierny 
pewnym wartościom, choć nie na ślepo. Posiada zdolność rozpo-
znawania natury danej wartości i dostateczną siłę wewnętrzną, 
pozwalającą świadczyć za nią. Przy czym wychowawca jest tym 
dojrzalszy, im bardziej jest autonomiczny. Oznacza to, że w swo-
im myśleniu i postępowaniu kieruje się własnymi przekonania-
mi i uznawanym systemem wartości. Ponadto wykazuje umie-
jętność traktowania wychowanka jako osoby, czyli podchodzenia 
doń w sposób podmiotowy, a nie instrumentalny434.

W odniesieniu do tego, co zostało przedstawione, rodzi się 
pytanie o kompetencje aksjologiczne nauczyciela-wychowawcy. 
Aksjologiczne wyposażenie nauczyciela w istotny sposób decy-
duje bowiem o podobnym wyposażeniu ucznia. Kompetencje 
aksjologiczne rozumiane są jako pewien społeczny podsystem 
wiedzy oraz zbiór umiejętności, które umożliwiają dotarcie do 
otaczającego świata różnorodnych wartości. Zatem obejmuje 
wiedzę o wartościach, ich typach i hierarchii oraz zajmowane 
postawy wobec wartości435. Nauczyciel nie tylko przekazuje ucz-
niom wiedzę aksjologiczną, ale przede wszystkim jest dla nich 
wzorem życia według zaakceptowanych przez siebie wartości. 

433 Por. A. Węgrzecki, Wolność jako podstawa dojrzałości aksjologicznej, w: Edu-
kacja aksjologiczna, T. II., red. K. Olbrycht, Katowice 1994, s. 20.

434 Por. Z. Konaszkiewicz, Błędy popularyzacji psychologii jako zagrożenie 
dla pedagogiki aksjologicznej, w: Edukacja aksjologiczna, T. I., red. K. Olbrycht, 
dz. cyt., s. 66.

435 Por. E. Kobyłecka, O kompetencjach aksjologicznych nauczyciela wychowawcy, 
w:�Kompetencje nauczyciela wychowawcy, red. K. Ferenz, E. Kozioł, Zielona Góra 
2002, s. 35-42.
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Będzie to możliwe, gdy będzie w nieustannym procesie pracy 
nad sobą, gdy będzie kształtował wolę i charakter.

W zakresie kształcenia kompetencji aksjologicznych nauczy-
ciela-wychowawcy J. Gnitecki436 wyróżnił cztery typy tych kom-
petencji. Wskazuje na zdobycie kompetencji w zakresie rozpo-
znawania i wyznaczania wartości niesamoistnych, jak również 
ukazywanie dynamiki ich wewnętrznych przekształceń. Ponadto 
ważne jest uzyskanie kompetencji w zakresie określania różnych 
poziomów asymetrii uspójniania wartości niesamoistnych z war-
tościami samoistnymi w kierunku nadwyżki i redukcji sensu. 
Ważne są również kompetencje w zakresie transferu zrównowa-
żonych i asymetrycznie uspójnionych wartości niesamoistnych 
i samoistnych w kierunku nadwyżki i redukcji sensu oraz kom-
petencji w zakresie partycypacji wartości samoistnych i niesamo-
istnych w kierunku nadwyżki i redukcji sensu w dowolnym kie-
runku�rzutowania437.

Dla procesu wychowania do wartości ważna jest osobowość 
wychowawcy. Zdaniem W. Cichonia438 każdemu człowieko-
wi przysługuje zespół wartości osobowych i moralnych jako 
aksjologiczna charakterystyka jego osoby, jako składnik kon-
stytuujący jego osobowe „ja”, jako zalety charakteru i osobo-
wości wytwarzające trwałe skłonności i dyspozycje moralne, 
pobudzające wrażliwość moralną i umożliwiające realizowa-
nie innych pozytywnych wartości. Wspomniane cechy i war-
tości nie stanowią osobowości, są tylko jej wyrazem. Osobo-
wość nie tworzy wartości, lecz się w nich wypowiada. Dlatego �
�

436 Por. J. Gnitecki, Wartości, cele, treści i efekty kształcenia w dydaktyce epistemo-
logicznej stymulującej i wspierającej rozwój uczniów, w:�Konstruowanie programów 
autorskich stymulujących i wspierających rozwój uczniów, red. J. Gnitecki, Poznań 
2003, s. 18; por. także J. Gnitecki, Dydaktyka epistemologiczna, Poznań 2003, s. 183. 

437 Por. tamże.
438 Por. W. Cichoń, Aksjologiczne ujęcie procesu wychowania, w:� Człowiek –  

– wychowanie – kultura, dz. cyt., s. 121. 
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wychowawca całą swoją osobą świadczy o preferowanych i uzna-
wanych przez siebie wartościach.

Wartości muszą być przekazywane w procesie wychowania 
przez pedagoga w sposób czytelny. Tylko wówczas będą właś-
ciwie zrozumiane i odbierane przez wychowanków439.�Z�postu-
latem czytelności wiąże się autentyczność wychowawcy. Wycho-
wawca nie może udawać kogoś, kim nie jest i przekazywać tych 
wartości, których nie posiada. Dlatego bardzo ważne jest, aby 
wychowawca posiadał wartości dojrzałe i aby były one jego fak-
tyczną własnością. Stając bowiem przed wychowankiem, musi 
ujawnić, kim jest poprzez to, jak się zachowuje i mówi, czyli po-
przez wartości, jakie uznaje. W konsekwencji wychowawca musi 
uznawać za własne pozytywne i  właściwe dla wychowania war-
tości, ponieważ dzieli się z wychowankiem światem właściwych 
doświadczeń związanych z uznawanymi wartościami440.�

Dlatego być dojrzałym wychowawcą, oznacza – być czytel-
nym w wychowaniu, czytelnym poprzez wartości, które się pre-
zentuje. Wychowanek jest wnikliwym i czułym obserwatorem. 
Każdy fałsz, zakłamanie może wzbudzić brak zaufania. Zatem 
autentyczność wychowawcy, zgodność z samym sobą, z posia-
danymi wartościami staje się istotnym wymogiem w procesie 
wychowania. Autentyczność przejawia się w postępowaniu na-
cechowanym szczerością i spontanicznością.

Wychowawca winien być osobą, która ma poczucie własnej 
godności i wartości jako człowieka, i w związku z tym nie musi 
się wstydzić własnych błędów i niedomagań. Bycie sobą, ot-
wartość i spontaniczność przejawiana przez wychowawcę spra-
wia, że wychowankowie pełniej odczuwają jego obecność jako 
człowieka godnego zaufania, na którym można polegać. Tylko 

439 Por. B. Patalan, Wychowawca wobec wartości i osobowości wychowanka, art.�
cyt., s. 76.

440 Por. Z. Marek, Katecheza w reformowanej szkole – szansa czy zagrożenie?,�art.�
cyt., s. 97.
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wtedy, gdy wychowawca będzie autentyczny, wychowanek bę-
dzie mógł doświadczyć jego wartości. Miarą autentyczności pe-
dagoga stają się skracające się odległości, dystanse w stosunkach 
z wychowankiem. Wychowawca może zbliżać się do dziecka 
w miarę poczuwania się do odpowiedzialności za niego, która to 
odpowiedzialność jest również przejawem dojrzałości. Dystans 
skraca się, gdy wychowawca akceptuje wychowanka, gdy pozy-
tywnie otwiera się na jego inność, gdy mu pomaga. Jednocześnie 
to zbliżanie się do wychowanka staje się konkretną podstawą do 
przekazu posiadanych przez wychowawcę wartości.

Miarą dojrzałości wychowawcy jest także umiejętność doko-
nywania należytego wyboru spośród wielu wartości i stosownie 
do swoich możliwości. Umiejętność ta zależy od wypracowanej 
przez niego wrażliwości moralnej. Przy czym wychowawca doj-
rzewa osobowościowo poprzez wartości, które nabywa, uznaje 
i akceptuje w toku własnego rozwoju. Proces dojrzewania okre-
ślić można zatem jako zmierzanie ku wartościom. Wychowawca, 
jak również każdy człowiek, musi nieustannie przekraczać sa-
mego siebie, dokonywać samorozwoju441.

Należy tutaj również podkreślić, iż każdy wychowawca jest 
inny, każdy posiada inną osobowość, inne doświadczenia, inne 
umiejętności i wartości, które są udziałem jego życia i pracy. 
Również każdy wychowawca inaczej postrzega dziecko, z inną 
wrażliwością do niego podchodzi442. Odmienność doświadczeń 
i inność osobowościowa pociąga za sobą fakt, iż każdy z wycho-
wawców będzie prezentował swoisty system wartości i swoiście 
będzie go przekazywał w procesie wychowawczym. Ważne jed-
nak jest to, że każdy indywidualny system wartości jest ugrun-
towany w uznawanych wartościach ogólnoludzkich, gdyż w na-
turze człowieka leży poszukiwanie tych wartości, przejmowanie 

441 Por. B. Patalan, Wychowawca wobec wartości i osobowości wychowanka, art.�
cyt., s. 78.

442 Por. tamże, s. 87-88.
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ich i respektowanie. Mimo że każdy człowiek na swój sposób 
buduje własny system wartości, nie odbiega on w swych zary-
sach od pewnego zasadniczego kanonu. Indywidualny system 
wartości każdego nauczyciela-wychowawcy charakteryzuje od-
powiednia treść, struktura i poziom stabilizacji. Od ukształtowa-
nego systemu zależy sposób postępowania wychowawcy wobec 
wychowanków. Uznawany przez wychowawcę system wartości 
jest źródłem motywacji zachowania, ważnym regulatorem czyn-
ności wychowawczych i czynnikiem ukierunkowującym wiele 
działań dydaktyczno-wychowawczych. Dzięki systemowi wy-
chowawca racjonalizuje swoje działania, nadaje im wartość, znaj-
duje uzasadnienie dla swoich poczynań. W oparciu o ten system 
wartościuje i podejmuje decyzje443.

Przejawem indywidualności wychowawcy jest również jego 
dyspozycyjność, otwartość, gotowość do podejmowania dzia-
łań dla dobra innych i właśnie z ich powodu. Ta dyspozycyjność 
u każdego jest inna. Proporcje tej dyspozycyjności kształtowane 
są w toku całego rozwoju osobowego człowieka. Odmienność, 
indywidualność pedagoga przejawia się także w twórczym dzia-
łaniu. Wychowawca nie powinien zadawalać się jedynie rutyno-
wym, bezuczuciowym, bezrefleksyjnym wykonywaniem zale-
ceń programowych, lecz zważać na to, czy służą one faktycznie 
rozwojowi osobowemu wychowanka. Z kolei indywidualność 
jego postawy wychowawczej i podejmowanych działań winna 
być realizowana w poczuciu prawdy, przekonania o wartościach, 
z zachowaniem wolności i godności dziecka i powinna odrzucać 
wszelkie schematy, zniewolenia i przymuszenia, gdyż te do ni-
czego w wychowaniu nie prowadzą444.

443 Por. J. Szmieliński, Problematyka wartości w kształceniu nauczycieli, Słupsk 
1990, s. 158.

444 Por. Patalan, Wychowawca wobec wartości i osobowości wychowanka, art. cyt., 
s. 90-91.
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Niepowtarzalność osobowości wychowawcy445 spotyka się 
w procesie wychowania z niepowtarzalną indywidualnością 
każdego wychowanka, co stwarza w każdym indywidualnym 
wypadku perspektywy dla rozpoznania, zrozumienia i przyjęcia 
wartości. Nie zawsze bowiem wartości są dla wychowanka tak 
cenne, jak cenne są dla wychowawcy. Dziecko porównuje pozna-
wane wartości ze światem wartości osobistych. To z kolei prowa-
dzi do dysonansu poznawczego, konfliktu wartości. Wówczas 
też nową wiedzę o wartościach wychowanek może odrzucić lub 
może pozostać w świecie wartości już zaakceptowanych. Nowe 
wartości mogą zostać nierozpoznane i niezrozumiane. Wówczas 
nie będą zaakceptowane i respektowane. W związku z powyż-
szym postawa wychowawcy powinna bazować nie tylko na wie-
dzy, świadomości i woli, lecz także, a może przede wszystkim, 
na całej indywidualnej osobowości oraz sumie posiadanych war-
tości, umiejętności i doświadczeń życiowych.

Z osobą wychowawcy wiąże się jeszcze jedno bardzo ważne 
zagadnienie. Chodzi tutaj o posiadanie autorytetu, którego brak 
skazuje wszelkie działanie wychowawcze na niepowodzenie. 
Można to bardzo wyraźnie dostrzec w zabiegach manipulator-
skich, które stanowią przeciwieństwo działalności wychowaw-
czej. Autoritas oznacza tyle co gwarant, dający pewność, i to za-
równo w odniesieniu do rzeczy, jak i osób446. H. Rowid uważa, 
iż autorytet to pewna swoista właściwość, która tkwi w osobie, 
względnie w instytucji, i dzięki tej właściwości podporządkowu-
ją się jej inne osoby, instytucje, w sposób bardziej lub mniej do-
wolny447. Natomiast dla M. Żebrowskiej autorytet jest wynikiem 
jedno- lub dwustronnej interakcji między dwiema osobami, gru-
pami, w przebiegu której jedna ze stron nabywa tendencje do mo-
delowania swojego sposobu myślenia lub zachowania zgodnie ze 

445 Por. W. Pasterniak, O dydaktycznej teorii wartości, Gdańsk 1991, s. 47.
446 Por. M. Nowak, Podstawy pedagogiki chrześcijańskiej, Lublin 1995, s. 141.
447 Por. H. Rowid, Podstawy i wychowanie, Warszawa 1957, s. 257.
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wzorami myślenia, zachowania reprezentowanymi przez drugą 
stronę448. Według K. Sośnickiego przez autorytet należy rozumieć 
„taki stosunek między dwoma osobami, w którym jedna z nich 
uznaje wolę drugiej, do tej woli się dostosowuje i ulega jej”449.

W związku z powyższym autorytet przyjmuje różnorakie ob-
licza w zależności od tego, jakich relacji międzyludzkich dotyczy: 
rodziny czy szkoły. W każdym przypadku stanowi bezcenną siłę 
napędową w wysiłkach człowieka, które urzeczywistniają jego 
duchowe możliwości i prowadzą do wszechstronnego rozwoju. 
Zniekształcenia zachodzące w strukturze i funkcjonowaniu au-
torytetu paraliżują w znacznym stopniu działalność człowieka. 
Z kolei autorytet wynikający z dojrzałej i ciągle doskonalonej 
osobowości jest fundamentem poprawnych i, co ważne, skutecz-
nych zabiegów wychowawczych450.�

W odniesieniu do autorytetu wychowawcy należy również 
zwrócić uwagę na jego dwa aspekty: stronę wartości i stronę 
podporządkowania. Zdaniem S. Michałowskiego strona wartości 
tkwi w osobie, która wpływa na innych. Jej treścią jest określone 
myślenie, zachowanie, imponowanie. Natomiast strona podpo-
rządkowana tkwi w innych osobach i jej treścią jest tendencja do 
upowszechniania i internalizacji strony wartości osoby wpływa-
jącej. Dlatego też autorytet w swojej istocie ma charakter społecz-
ny i odnosi się do relacji interpersonalnych451.�

Dodać należy jeszcze, że ze względu na zasięg wpływów roz-
różnić można autorytet wychowawczy w szerszym i węższym 
znaczeniu. W węższym znaczeniu dotyczy on wychowawcy 
przede wszystkim na tle klasy, a następnie szkoły jako pewnej 

448 Por. M. Żebrowska, B. Łuczyńska, Problem autorytetu rodziców w świetle 
badań nad nieletnimi z zakładów wychowawczych i poprawczych, „Psychologia Wy-
chowawcza” 1969 nr 4.

449 K. Sośnicki, Autorytet a wychowanie, „Nowa Szkoła” 1958 nr 10, s. 15.
450 Por. S. Michałowski, Pedagogika wartości, dz. cyt., s. 106-107.
451 Por. tamże, s. 107-108.
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całości. Natomiast w szerszym znaczeniu dotyczy on wycho-
wawcy na tle środowiska lokalnego452.�

Ze względu na charakter niniejszej pracy ważne wydaje się 
także wyróżnienie autorytetu intelektualnego oraz autorytetu 
moralnego. Pierwszy, odnosi się do wiedzy i specjalności zawo-
dowej nauczyciela-wychowawcy. Natomiast autorytet moralny 
odnosi się do norm i zasad postępowania wychowawczego wo-
bec wychowanków. Zatem autorytet to zdolność do wywierania 
pozytywnego wpływu na wychowanków, wynikającego z cech 
osobowościowych, umiejętności nawiązywania kontaktów oraz 
efektów dydaktyczno-wychowawczych pracy wychowawcy. 
Należy przy tym zaznaczyć, że autorytet wychowawcy jest pod-
stawowym warunkiem wyzwalania i rozwoju prawidłowych 
postaw społecznych, na co wskazuje doświadczenie edukacyjne. 
W odniesieniu do tych uwag można powtórzyć za J.A. Kłoczow-
skim, że „wychowywać to znaczy dawać świadectwo tym war-
tościom, które człowiek w swoim życiu widzi, weryfikuje, jest 
im posłuszny. Wtedy ten kto ma twarz, którą rzeźbi, może sta-
nąć wobec młodego człowieka, którego twarz na wiele kształtów 
może być wyrzeźbiona. Nie jest wtedy rzemieślnikiem, który dłu-
bie coś tam, który wpycha w gotowe formułki, ustawia według 
jakiegoś drobiazgowo rozumianego porządku, zasad wychowa-
nia, po prostu staje wobec tego człowieka twarzą w twarz”453.

Wychowawca ukształtowany jest moralnie w określony spo-
sób, ale także i na niego w swoisty sposób wpływa proces wy-
chowania, w którym bierze udział454. Zdaniem W. Cichonia455 jest 
wiele grup wartości, które winny charakteryzować wychowawcę. 

452 Por. tamże.
453 J.A. Kłoczowski, Co znaczy: wychowywać w zgodzie z własnym sumieniem, 

„W drodze” 1984 nr 7, s. 19.
454 Por. A. Radziwiłł, Dylematy wychowawcy, „Nowa Szkoła” 1972 nr 11, 

s. 10-12.
455 Por. W. Cichoń, Pojęcie procesu wychowawczego i jego aksjologiczny sens, art.�

cyt., s. 46.
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Ponad poszczególnymi wartościami wychowawczymi istnieje 
jeszcze ogólny zespół wartości, którymi musi charakteryzować 
się każdy wychowawca bez względu na dziedzinę działalności 
pedagogicznej, jaką się zajmuje. Takich wartości i wymogów jest 
wiele. Obok określonej postawy wychowawca powinien wyka-
zywać się wiedzą aksjologiczną, jak również umiejętnością prze-
kazywania jej wychowankom na różne sposoby, czyli umiejęt-
nością stosowania odpowiednich metod wychowawczych. Do-
piero jednak całościowa kwalifikacja moralna wychowawcy de-
cyduje o tym, że swoje sprawności wychowawcze wykorzystuje 
we właściwy sposób i ukierunkowuje własne oddziaływanie wy-
chowawcze zgodnie z obiektywnym porządkiem wartości. Na 
postać wychowawcy, który zamierza oddziaływać moralnie, mu-
szą składać się wszystkie wymienione tu czynniki: wiedza aksjo-
logiczna, uzdolnienia i sprawności wychowawcze oraz własna 
„nienaganna” postawa moralna. Wychowawca posiadający takie 
zalety i sprawności jest w stanie dokonać właściwego wyboru 
treści, celów, ideałów wychowania, a także nawiązać ścisłą, bez-
pośrednią, polegającą na wzajemnym zrozumieniu i poszanowa-
niu, więź wychowawcy z wychowankiem. 

Zatem wychowawca, jako człowiek dojrzały, jest jednocześ-
nie tym, który wpływa na proces wychowania, ale też i sam 
podlega wpływom, zarówno sytuacji wychowawczej, jak też 
wychowanka i procesu wychowania. W tym wzajemnym proce-
sie wpływania na siebie istotną rolę odgrywają wartości samego 
wychowawcy456.

Ponadto ważne jest, w jaki sposób wychowawca przekazuje 
wartości. Docieranie z „dorosłym” światem wartości do wycho-
wanka wiąże się na niższym poziomie kształcenia z koniecznoś-
cią przekodowania informacji aksjologicznej na język dziecka. 
Ważna jest tutaj rola wychowawcy, który staje w sytuacji inter-
kulturowej, czyli między kulturą dorosłych a kulturą dziecię-

456 Por. M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, art. cyt., s. 255.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



152 3. ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZE W PROCESIE PRZEKAZU...

cą. Dlatego winien on zastosować zasadę odwoływania się do 
tego, co dziecku jest już znane. W ten sposób powoduje zmianę 
w rozumieniu całokształtu omawianego zagadnienia. Wycho-
wawca, który pomija problem percepcji dziecka, może spowo-
dować, że informacja kierowana do dziecka zostanie uprosz-
czona, uzabawowiona lub dowolnie przetworzona, a w efekcie 
stanie się w dziecięcym odbiorze czymś innym, niż zamierzał 
wychowawca457.

Dla omawianych tutaj kwestii ważny jest jeszcze jeden aspekt 
związany z jakością pracy pedagoga i szkoły, czyli sposób odna-
lezienia się nauczycieli-wychowawców w rzeczywistości eduka-
cyjnej  po przemianach formacyjnych. Nie wszyscy nauczyciele 
zareagowali na zmiany. Nadal mają problemy w odnalezieniu się 
w nowej rzeczywistości458.�

Dla procesu wychowania do wartości nie bez znaczenia są 
wartości, jaki niesie ze sobą także osoba wychowanka. Wiadomo, 
iż w osobowości wychowanka występują wartości moralne urze-
czywistnione, jak i te, które realizuje poprzez swoje czyny, kon-
kretne wysiłki i działanie. Proces wychowania powoduje, że wy-
chowanek z konieczności, w jakimś stopniu zyskuje lub traci ja-
kieś wartości moralne, ponieważ wychowanie nie jest nigdy neu-
tralne w stosunku do moralnego kształtowania się osobowości 
wychowanka. W wychowaniu dzieci i młodzieży bardzo istotne 
staje się przygotowanie ich do pracy nad kształtowaniem własnej 
osobowości459. Dokonuje się to poprzez realizację określonych 
rodzajów wartości w wychowaniu, jak również przez urzeczy-
wistnianie przez samego wychowanka wartości przedmioto-
wych, należących do sfer dóbr materialnych, społecznych, kul-
turalnych, duchowych, religijnych, a które nazywane są ogólnie �

457 Por. B. Żurakowski, Człowiek centralną wartością – wychowanie i wartości, 
art. cyt., s. 28.

458 Por. H. Kwiatkowska, Tożsamość wychowawcy, art. cyt., s.25.
459 Por. M. Nowak, Znaczenie wartości w procesie wychowania, art. cyt., s. 254.
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„dobrami”. Bardzo ważna jest przy tym zdolność podejmowania 
decyzji, umiejętność poruszania się w świecie wartości i dokony-
wania właściwych wyborów.

Wychowanie szkolne związane jest z konfrontacją norm i war-
tości uznawanych w rodzinie z wartościami, które wychowanek 
poznaje w procesie edukacji. To wiąże się z szczególną odpowie-
dzialnością, jaka zostaje nałożona na nauczycieli-wychowawców. 
„Nie chodzi o zwykłą tolerancję, ale zrozumienie przez nauczy-
ciela zachowania ucznia wynikającego z przyswojenia wartości 
przekazywanych przez rodziców”460.

W odniesieniu do tego, co zostało wskazane powyżej, pojawia 
się pytanie o kształcenie aksjologiczne nauczycieli-wychowaw-
ców. Zdaniem K. Olbrycht program edukacji aksjologicznej przy-
szłych pedagogów powinien obejmować461:�
  wiedzę o wartościach, ich teoriach oraz koncepcjach wraz 

z przesłankami o różnorodnych sposobach ich hierarchizowa-
nia i porządkowania;

  wiedzę o mechanizmach psychicznych i społecznych wpływają-
cych na procesy wartościowania, wyrażania oraz uzasadniania 
własnych sądów wartościujących;

  wiedzę o kształceniu uczuć pozwalających przeżywać wartości 
i woli decydującej o ich realizowaniu;

  bezpośrednie doświadczenia w kontakcie z różnego typu war-
tościami;

  ćwiczenie umiejętności pracy z wychowankiem w różnym wie-
ku w zakresie kształcenia jego świadomości i wrażliwości aksjo-
logicznej oraz woli realizowania wartości.

460 G. Grzybek, Etyka, rozwój, wychowanie, Bielsko-Biała 2007, s. 80.
461 K. Olbrycht, Edukacja aksjologiczna pedagogów – głos w dyskusji, w:�Pedago-

gika ogólna. Problemy aksjologiczne, red. T. Kukołowicz, M. Nowak, Lublin 1997, 
s.�392.
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Kształcenie nauczycieli-wychowawców musi uwzględniać 
odrębność przygotowania nauczycielskiego, gdyż kształcenie to 
nie jest tylko kształceniem zawodowym, ale „wychowaniem wy-
chowawców”462.

3.3. Kościół

W podjętej refleksji nad procesem wychowania do wartości 
nie można pominąć udziału i roli, jaką odgrywa Kościół. Działal-
ność edukacyjna Kościoła463 jest jednym z najważniejszych zadań 
wobec ludzi i świata. Istotą wychowania, realizowanego przez 
Kościół, ma być nie tylko wspomaganie szeroko ujmowanego 
rozwoju jednostki i całych społeczności, ale również prowadze-
nie do komunii z Bogiem. Swoją działalność edukacyjną Kościół 
opiera na wartościach chrześcijańskich i ku takim wartościom 
prowadzi człowieka. Z tej perspektywy Bóg stanowi wartość 
nadrzędną. W Nim bierze początek i znajduje swą pełnię życie 
i godność człowieka. Co więcej, człowiek w Bogu otrzymuje i od-
krywa swoją nową wartość.

Wartości, do których wychowuje Kościół, mają uniwersalny 
charakter i uzasadniane są przez odwołanie się do obiektywnej 
prawdy o człowieku, której racjonalne poznanie zostaje wzmoc-
nione światłem Objawienia. Wartości chrześcijańskie nie są war-
tościami abstrakcyjnymi, istniejącymi jako ideały, są one wartoś-
ciami wcielonymi w kulturę, zarówno w jej wymiarze podmio-
towo-osobowym, jak i w wymiarze przedmiotowym. Dlatego 

462 Por. S. Dylak, W cieniu własnej wiedzy – między pewnością a bezradnością wy-
chowawcy,�w:�Wychowanie. Pojęcia – proces – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie. 
T. III., red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, dz. cyt., s. 63. 

463 Por. Z. Marek, M. Szczęsny, B. Szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szko-
le, dz. cyt., s. 9; także por. S. Dziekoński, Koncepcja chrześcijańskiego wychowania 
w nauczaniu Kościoła, „Horyzonty Wiary” 11(2000)4, s. 3-16.
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z jednej strony są wzorce osobowościowe ukształtowane pod 
wpływem wartości chrześcijańskich, a z drugiej – dzieła inspiro-
wane prawdą Ewangelii. Określenie „chrześcijańskie” oznacza 
tutaj na wskroś ludzkie464.�

W wielu nurtach ideowo-społecznych naczelną i jednocześnie 
wyjątkową wartością jest osoba ludzka, co przejawia się w pod-
kreślaniu jej praw. Wynika to przede wszystkim z tego, że jedynie 
człowiekowi przypisuje się spontanicznie i intuicyjnie tę szcze-
gólną wartość, zwaną godnością. W chrześcijaństwie, zdaniem 
K. Wojtyły465, ma miejsce właśnie takie potwierdzenie wartości 
człowieka. Wiąże się to z dwojakim wymiarem bytowym oso-
by ludzkiej: materialno-biologicznym i psychiczno-duchowym. 
Człowiek poprzez materialne ciało jest zanurzony w tym świecie 
i  jest włączony w grę mechanizmów sił i praw natury, gdyż po-
siada życie biologiczno-wegetatywne i uczuciowe. Ponadto jest 
on złączony z czasem, a przez to podlega przemijaniu i w koń-
cu staje wobec perspektywy śmierci. Natomiast jako byt psycho-
fizyczny, jako „ja”, będące centrum życia psychicznego opartego 
na świadomości i wolności oraz jako byt tworzący świat warto-
ści, przekracza świat bytów materialnych. Co więcej, w chrześ-
cijańskiej religii jest on postrzegany jako istota rozumna i wolna, 
posiadająca ciało i duszę nieśmiertelną, stanowiącą jedną szcze-
gólną osobę466.�

Człowiek jako osoba jest bytem najwyższym i najdoskonal-
szym w świecie materialnym i o najwyższej godności. Podstawą 
jego wielkości, godności i transcendencji, która wynosi go ponad 
inne stworzenia, jest posiadanie rozumnej natury, życia ducho-
wego, bycie osobą. Ta wyjątkowość i niepowtarzalność człowie-
ka w chrześcijaństwie wynika z faktu, iż jest on umiłowanym 
dzieckiem Bożym, stworzonym przez Boga i przeznaczonym do 

464 A. Wierzbicki, Wartości chrześcijańskie (2), „Wychowawca” 2000 nr 2, s. 33.
465 Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn, Kraków 1984, s. 107-196.
466 Por. G. Dogiel, Antropologia filozoficzna, Kraków 1992, s. 145.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



156 3. ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZE W PROCESIE PRZEKAZU...

obcowania z Nim w chwale wiecznej. Nosi on w sobie obraz Boży 
w postaci duchowej i nieśmiertelnej duszy, obdarzonej rozumem 
i wolną wolą. Co więcej, gdy przez swój grzech zerwał kontakt 
z Bogiem i zasłużył na odrzucenie, Syn Boży – Człowiek doko-
nał jego odkupienia. Dzięki tej tajemnicy, poprzez łaskę wysłu-
żoną przez Chrystusa, człowiek już tu na ziemi staje się uczestni-
kiem natury Bożej, której pełni dostąpi po śmierci. Człowiek jest 
również w tym ujęciu wartością podstawową i celem życia spo-
łecznego, bowiem, jak podkreśla Jan Paweł II, „człowiek w całej 
prawdzie swego istnienia i bycia osobowego i zarazem wspólno-
towego i zarazem społecznego (...) jest pierwszą i podstawową 
drogą Kościoła” (RH 14). 

Chrześcijaństwo posiada wypracowany układ wartości. Do 
kanonu tych wartości, obok wartości człowieka, należy praw-
da, odgrywająca węzłową rolę w tym systemie. Prawda stanowi 
przewodnik wszelkich wyższych wartości. Występuje ona dopie-
ro w kontekście życia umysłowego osoby, gdyż jej podstawę sta-
nowi czynnik rozumu. Prawdy uniwersalne, niezmienne i obliga-
toryjne są odkrywane przez rozum ludzki, lecz sam człowiek nie 
jest ich dysponentem i dyktatorem, bowiem ostatecznego źródła 
prawdy należy poszukiwać u Stwórcy jako prawdy absolutnej. 
Odróżnia się tutaj kilka znaczeń prawdy: prawdę ontologiczną, 
czyli bytu, prawdę logiczną, czyli poznania, prawdę etyczną, 
czyli ludzkiego słowa oraz prawdę teologiczną, czyli objawienie 
Boże. Należy jeszcze dodać, że myśl chrześcijańska stoi niezmien-
nie na straży właściwego znaczenia moralnego prawdy w życiu 
ludzkim, zarówno indywidualnym, jak i społecznym467.

Podstawową wartością obok prawdy jest dobro468, związane 
z ideami nieskończoności i doskonałości. Warunkiem istnienia 
dobra jest wolność. Nierozerwalnie z dobrem i prawdą wiąże 

467 Por. S. Kowalczyk, Kształtowanie światopoglądu chrześcijańskiego jako zespołu 
wartości, art. cyt., s. 177.

468 Por. tamże.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



1573.3. KOŚCIÓŁ

się piękno, będące swoistym skrzyżowaniem tych dwóch pod-
stawowych wartości. Prawdziwe piękno prowadzi do rozwoju 
człowieka jako osoby. Wolność, zdaniem J. Tischnera469, stanowi 
naturę, prawo i powołanie osoby ludzkiej. Jest trwałą podstawą 
ludzkiego bytu, warunkuje odkrycie sensu egzystencji. Wszech-
świat pozbawiony wolności człowieka nie miałby źródła inicja-
tywy, własnych celów oraz racji istnienia.

Pojęcie wolności rozumiane jest różnorodnie. W myśli 
chrześcijańskiej wyróżnia się trzy główne znaczenia wolności, 
które wzajemnie się dopełniają. Istnieje, po pierwsze wolność, 
która w sensie bytowym – oznacza możliwość wyboru jednej 
z dopuszczalnych dróg. Po wtóre, wskazuje się na wolność 
w znaczeniu psychologiczno-etycznym, wówczas wolność to 
wewnętrzna autonomia, uniezależnienie się od nacisków ze-
wnętrznych i wewnętrznych. Po trzecie, kwestia prawa do wol-
ności w życiu społecznym, dzięki któremu człowiek wykracza 
poza otaczający go świat470.�

Wolność w chrześcijańskim rozumieniu nie oznacza braku 
uzależnienia od świata przyrody, braku biologicznych i spo-
łecznych uwarunkowań, które istnieją i w różnorodny sposób 
wpływają na osobę. Dlatego chrześcijanin rozumie wolność nie 
w znaczeniu indeterministycznym, lecz jako autodeterminizm. 
Oznacza to, że człowiek, mimo różnorodnych czynników od-
działujących na niego, posiada rzeczywistą możliwość wyboru 
jednej z wielu dostępnych dróg postępowania. Na nowe zna-
czenie wolności rozumianej w kategoriach wartości wskazuje 
także to, że na fundamencie tej wolności pojawiają się w życiu 
człowieka wartości wyższe, takie jak: czyste sumienie, prawość, 
ofiarność, braterstwo, dobroć, sprawiedliwość, przyjaźń, miłość. 

469 Por. J. Tischner, Ethos wolności, w: Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1975, 
s. 149-161.

470 Por. S. Kowalczyk, Kształtowanie światopoglądu chrześcijańskiego jako zespołu 
wartości, art. cyt., s. 181-182.
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Wolność powoduje otwarcie się osoby na świat pozamaterialny, 
świat nieskończoności i na Boga471.

Kolejną wartością w chrześcijańskim systemie jest miłość. Po-
jawia się ona w związku z wolnością i jest od samego początku 
traktowana jako główna siła napędowa człowieka. Podmiotem 
i przedmiotem miłości jest istota rozumna i wolna. Za wartościo-
we uznaje się jej różne formy i płaszczyzny występowania, jak: 
miłość małżeńska, rodzicielska, braterska, przyjaźń, miłość bliź-
niego i miłość Boga. Miłość w życiu człowieka pełni funkcję akty-
wizującą, pobudza osobę do decyzji, motywuje, ukierunkowuje 
ją w świecie wartości. Jest ona podstawą życia naturalnego i nad-
przyrodzonego, warunkując wszechstronny rozwój człowieka: 
biologiczny, psychiczny, moralny i religijny. Miłość stanowi war-
tość, której człowiek musi się uczyć we wspólnocie, w kontakcie 
z�drugim472.

Zasadniczą rolę w kręgu chrześcijańskich wartości odgrywa 
również praca człowieka. Już na kartach Pisma Świętego, a do-
kładniej w Księdze Rodzaju, jest mowa o pracy jako podstawo-
wym obowiązku człowieka. Bóg stworzywszy człowieka, naka-
zał mu czynić ziemię „sobie poddaną” i panować nad światem473.�
Od tej chwili ludzie powinni kontynuować stwórcze dzieło Boga, 
współpracując z Nim w przekształcaniu otaczającego świata. 
Stąd homo sapiens�to�homo artifex. Dlatego też „praca jest podsta-
wowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi”474. Oznacza 
to, że praca nie jest zjawiskiem mało ważnym, podrzędnym. Pra-
ca jako wartość winna być odkrywana zarówno w kategoriach 
dobra materialnego, wartości ekonomicznej, jak też rozwoju 

471 Por. tamże.
472 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Kraków 1962; J. Pieper, O miłości, 

Warszawa�1975.
473 Rdz 1, 28.
474 Jan Paweł II, Do pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, Jasna�

Góra, 6 VI 1979, „Chrześcijanin w Świecie” 11(1979) nr 8, s. 150.
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osoby. Pełni ona również względem człowieka funkcję moralno-
formacyjną. „Człowiek bowiem, pracując nie tylko przemienia 
rzeczy i społeczność, lecz doskonali też samego siebie. Uczy się 
wielu rzeczy, swe zdolności rozwija, wychodzi z siebie i ponad 
siebie” (KDK 35). Należy przy tym podkreślać, że ową funkcję 
moralno-formacyjną może pełnić tylko praca dobrowolna. Nato-
miast praca przymusowa, jaka miała miejsce np. w obozach kon-
centracyjnych, stanowi zagrożenie dla godności człowieka. 

Fundamentalną rolę pracy, która stanowi najbardziej powsze-
dni wymiar człowieczego bytowania na ziemi, ukazuje Jan Pa-
weł II w encyklice Laborem exercens. W dokumencie tym papież 
przestrzega ludzi przed różnymi formami absolutyzacji warto-
ści ekonomicznych. Wartości te bowiem mają przyczyniać się do 
rozwoju człowieka jako osoby, a nie do jego deprawacji. Należy 
bowiem mieć na uwadze, że chrześcijański personalizm postulu-
je prymat osoby nad wartościami materialnymi. Praca, zgodnie 
z nurtem myśli chrześcijańskiej, jest współpracą z Bogiem, prze-
dłużeniem aktu stwórczego. Jest ona powołaniem człowieka, 
ściśle złączonym z jego naturą, choć nie jest jedynym wymiarem 
człowieczeństwa. Dlatego też z chrześcijańskiego punktu widze-
nia praca ma także aspekt religijno-zbawczy. Uważa się, że odgry-
wa ona istotną rolę w  Bożym planie zbawienia. „Dla wierzących 
jest pewne, że aktywność ludzka, indywidualna i zbiorowa, czyli 
ów olbrzymi wysiłek, poprzez który ludzie starają się w ciągu 
wieków poprawić warunki swego bytowania, wzięty sam w so-
bie odpowiada zamierzeniu Bożemu” (KDK 34). Ponadto religij-
ny wymiar pracy przejawia się w tym, że jest ona współuczest-
nictwem w zbawczym misterium Chrystusa. Staje się to przez 
podjęcie ofiarnej służby dla drugiego człowieka. Takie podejście 
do pracy umożliwia przełamanie ludzkiego egoizmu, a zarazem 
ukazuje duchowe wartości człowieka.

Innym ważnym aspektem postrzegania wartości pracy jest 
zwracanie uwagi na jej wymiar personalistyczno-socjologiczny. 
Pozwala to upatrywać w pracy środka kształtowania osobowości 
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i charakteru człowieka. Ludzie, których łączy wspólny trud, po-
przez pracę nawiązują i pogłębiają wzajemne społeczne relacje, 
przyjaźń, szacunek, solidarność. Wspólny trud jednoczy ich nie-
kiedy nawet na całe życie. Dlatego „praca ludzka nie może być 
traktowana tylko jako siła potrzebna dla produkcji – tak zwa-
na siła robocza. Człowiek nie może być widziany jako narzę-
dzie produkcji. Człowiek jest twórcą pracy i jej sprawcą. Trzeba 
uczynić wszystko, aby praca nie straciła swej właściwej godno-
ści. Celem pracy – każdej pracy – jest sam człowiek. Dzięki niej 
winien się udoskonalać, pogłębiać swoją osobowość. Nie wolno 
nam zapomnieć (...), że praca jest dla człowieka, a nie człowiek 
dla pracy”475.�

Wszystko to oznacza, że chrześcijaństwo uznaje obiektywne 
wartości i normy moralne, określające dobro podstawowych ka-
tegorii działania człowieka, niezależnego od jego subiektywnych 
nastawień. Wartości te są oparte na prawie naturalnym, czyli na 
analizie natury ludzkiej oraz na człowieku jako osobie. Te war-
tości są niezmienne i uniwersalne. Prawzór moralnej doskona-
łości znajduje się w transcendentnej osobie Boga, który stanowi 
ostateczne uzasadnienie porządku moralnego. Chrześcijańska 
moralność i chrześcijańskie wartości zostały przyniesione i po-
twierdzone przez osobę Jezusa Chrystusa i przez Jego życie.

Z powyższych analiz wynika, że chrześcijaństwo wniosło do 
teorii wartości nowe, istotne elementy476. Wszelkiego rodzaju 
wartości, zarówno niższego, jak i wyższego rzędu, mają związek 
z osobą ludzką. Oznacza to, że wartości winny służyć człowieko-
wi we wzrastaniu. W świecie wartości chrześcijańskich człowiek 
nie jest jednak wartością absolutną. Taką wartością jest Bóg, który 
w Jezusie Chrystusie odkrył przed człowiekiem siebie jako war-
tość nadrzędną, wartość, której człowiek ma pragnąć dla siebie 
i którą będzie chciał zdobyć na całą wieczność. Z tych też powo-

475�Jan Paweł II w Polsce, 31 maja – 10 czerwca 1997, Przemówienia homilie, Kra-
ków 1997, s. 55.

476 Por. S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, dz. cyt., s. 143.

© Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Kraków 2009 
Aksjologiczne aspekty procesu wychowania



1613.3. KOŚCIÓŁ

dów można stwierdzić, że w chrześcijaństwie nastąpiło zrelaty-
wizowanie wszelkich wartości w odniesieniu do Boga, będącego 
wartością najwyższą w aksjologicznej rzeczywistości. To spra-
wia, że wartości w chrześcijaństwie mają charakter teocentrycz-
ny, czyli rzeczy są wartościowe poprzez swoją relację z Bogiem, 
natomiast kiedy nastąpi zerwanie tej relacji, tracą swoją wartość.

Wartości te są realizowane w procesie wychowania, który zmie-
rza do „kształtowania osoby ludzkiej w kierunku jej celu ostatecz-
nego, a równocześnie do dobra społeczności, których człowiek 
jest członkiem i w których obowiązkach, gdy dorośnie, będzie 
brał udział”(DWCH 1). Owo kształtowanie osoby polega głównie 
na pomocy niesionej dzieciom i młodzieży w harmonijnym i peł-
nym rozwoju osoby ludzkiej. Ponadto trzeba okazywać im pomoc 
w zdobywaniu „coraz doskonalszego zmysłu odpowiedzialno-
ści w należytym kształtowaniu własnego życia przez nieustanny 
wysiłek i w osiąganiu prawdziwej wolności, po wielkodusznym 
i stanowczym przezwyciężaniu przeszkód”(DWCH 1). 

Ponadto wychowanków należy „przygotowywać do uczestni-
ctwa w życiu społecznym, aby wyposażeni należycie w konieczne 
do tego środki, mogli włączać się czynnie w różne zespoły ludz-
kiej społeczności”(DWCH 1). Ważne jest również, by pobudzać 
młodzież i dzieci do oceny wartości moralnych zgodnie z sumie-
niem i do przyjmowania owych wartości przez osobisty wybór, 
jak również do lepszego poznawania i umiłowania Boga. Tak 
rozumiane wychowanie przysługuje każdemu człowiekowi i po-
winno być dostosowane do właściwości wrodzonych wychowan-
ka, różnicy płci, kultur oraz ojczystych tradycji (por. DWCH 1).

Z tak ujętym procesem wychowania wiąże się specyficzna 
rola wychowawcy477, który stał się osobą wspomagającą samo-
dzielny rozwój wychowanka. Rola wychowawcy polega przede 
wszystkim na wskazywaniu właściwej drogi, niesieniu różnora-
kiej pomocy, kierowaniu odpowiednich wezwań, pobudzaniu 

477 Por. S. Kuczkowski, Strategie wychowawcze, Kraków 1986, s. 237-238.
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wychowanka do osobowego działania (por. DWCH 1,8). W tej 
perspektywie wychowanek staje na tej samej linii działania co 
wychowawca, staje się podmiotem współodpowiedzialnym za 
własne wychowanie i zostaje wezwany do podjęcia współpracy 
z wychowawcą478.

Tego typu działania wychowawcze Kościoła podejmowane są 
między innymi poprzez katechetyczną posługę słowa, której ce-
lem jest inicjacja w życie chrześcijańskie, kształtowanie postaw 
nią inspirowanych i rozumienie jej treści. Jedną z form tej posługi 
jest katecheza (por. DOK). Jest ona ze swej natury aktem Kościo-
ła479, którego istotą jest dzielenie się wiarą, którą sam żyje i któ-
rą przekazuje. W tej działalności Kościoła chodzi o wyjaśnienie 
rozumienia misterium Boga i Jego zamysłu zbawczego, jak rów-
nież o wizję powołania człowieka, stylu życia ewangelicznego. 
W tym znaczeniu Kościół przekazuje wiarę jako nadrzędną war-
tość. Dlatego naturalnym działaniem katechezy jest rozwijanie 
wszelkich wymiarów wiary. Poza tym katecheza ma kierować 
wychowanków do nabywania zdolności zawierzenia i powierze-
nia się całkowicie i dobrowolnie Bogu480.

Kościół uczestniczy w realizacji powyżej przedstawionych 
założeń wychowania do wartości, uwzględniając przy tym spe-
cyfikę swego posłannictwa. Posłannictwo to ma prowadzić do 
ostatecznego zjednoczenia człowieka z Bogiem, nazywanego 
w języku katechetycznym „komunią z Bogiem, komunią z Jezu-
sem” (DOK 81,139). W związku z tym specyfika wychowawczej 
działalności Kościoła polega na kierowaniu uwagi wychowan-
ków na osobowego Boga, ukazywanego jako nadrzędna wartość. 

478 Por. M. Majewski Idee pedagogiczne św. Jana Bosko w świetle soborowej Dekla-
racji: O wychowaniu chrześcijańskim, w: W kierunku prawdy, red. B. Bejze, Warsza-
wa 1976, s. 536.

479 Por. A. Offmański, Pojęcie i natura katechezy, w:�Katecheza Kościoła w świetle 
Dyrektorium ogólnego o katechizacji, red. A. Hajduk, Kraków 1999, s. 87.

480 Por. Z. Marek, M. Szczęsny, B. Szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szko-
le, dz. cyt., s. 15.
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Powyższe założenie określa także treści, do których odwołuje 
się Kościół w swojej działalności wychowawczej. Uwzględniając 
wszystkie inne uwarunkowania wychowawcze, akcent kładzio-
ny jest na przekaz treści zbawczego orędzia, ukazywanych jako 
wartości w działalności wychowawczej481.

W chrześcijańskim wychowaniu akcent został postawiony 
na wartości religijne, które chronią przed pustką i alienującym 
kryzysem wartości, połączonym z zagubieniem moralnym. Stąd 
Kościół musi nieustannie przekonywać tych, ku którym kierowa-
ne jest orędzie ewangeliczne, że wiara chrześcijańska nadaje peł-
ny sens istnieniu człowieka. Przez to jest on jedną z wielu insty-
tucji wychowawczych, które poprzez upowszechniany system 
wartości pozytywnie kształtują pełniejszy obraz życia482� oraz�
kształtują osobę ludzką w kierunku jej celu ostatecznego i dobra 
społeczności, w których uczestniczy.

3.4. Grupy rówieśnicze

Od czasów starożytnych grupa jako zjawisko społeczne jest 
obecna w refleksji człowieka. Wskazują na to dzieła filozofów 
i myślicieli. Już Arystoteles opracowując koncepcję i teorię pań-
stwa (Polityka), stworzył model grupy mniejszej: gminy lub rodzi-
ny.�Z�kolei�w�Etyce nikomachejskiej ustalił fundamentalną zasadę 
istnienia grupy, którą stanowi więź przyjaźni łącząca członków 
jakiejkolwiek zorganizowanej społeczności483.�

481 Por. Z. Marek, Zbawcze orędzie w posłudze katechetycznej,w: Katecheza Koś-
cioła w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji, dz. cyt., s. 104.

482 Por. J. Mariański, Postawy młodzieży polskiej wobec sensu życia, art. cyt., s. 304.
483 Por. T. Pilch, Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze,�w:�Pedagogika 

społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warsza-
wa 1995, s. 174.
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Istotny wpływ na świat wartości dzieci i młodzieży wywiera-
ją grupy rówieśnicze. Kontakt osoby z rówieśnikami ma miejsce 
już od najwcześniejszych lat życia. Grupy rówieśnicze mają istot-
ne znaczenie na drodze przechodzenia od pozycji członka rodzi-
ny do pozycji obywatela. Proces ten jest związany z odrzuceniem 
niektórych uznanych przez rodzinę wzorów na rzecz uznania 
zasad organizacji życia społecznego. Grupa jest bezpiecznym 
miejscem dla dokonania takiej zmiany, gdyż z jednej strony ze 
względu na prostolinijność i spontaniczność kontaktów jest po-
dobna do rodziny, a z drugiej strony ze względu na odmienność 
konstrukcji ról i sposobów zdobywania pozycji przybliża młode-
mu człowiekowi reguły obowiązujące w życiu społecznym. Roz-
stanie z rodziną i rodzicami jest naturalnym etepem, ale równo-
cześnie procesem trudnym i niekiedy bolesnym, jednak niezbęd-
nym przy dokonywaniu wyboru drogi życiowej i kształtowaniu 
dojrzałej tożsamości484.

Grupy rówieśnicze oddziałują w sposób spontaniczny, często 
niezamierzony, na osoby pozostające pod ich wpływem. Powsta-
ją w sposób naturalny bez ingerencji człowieka, w wyniku „przy-
rodniczej” istoty ludzkich potrzeb i dążeń, w wyniku spontanicz-
nego rozwoju stosunków interpersonalnych. Są one pierwotne, bo 
towarzyszą człowiekowi od samych narodzin gatunku. Ich pier-
wotność wyraża się także w dominującym znaczeniu w rozwoju 
osobowym człowieka485. Grupa rówieśnicza to przede wszystkim 
grupa pierwotna, ale nie można też pominąć jej intencjonalne-
go, celowego charakteru. W procesie socjalizacji stowarzyszenia 
i organizacje dziecięce i młodzieżowe odgrywają bowiem równie 
istotną  rolę. Ponadto bardzo często oba te aspekty krzyżują się.

Nazwa „grupa rówieśnicza” odnosi się w pierwszej kolej-
ności do grup dziecięcych i młodzieżowych, przy czym należy 

484 Por. M. Bardziejewska, Okres dorastania. Jak rozpoznać potencjał nastolat-
ków, w:�Psychologiczne portrety człowieka: Praktyczna psychologia rozwojowa, red.�
A.J. Brzezińska, Gdańsk 2005, s. 361.

485 Por. T. Pilch, Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, art. cyt., s. 176.
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zaznaczyć, iż każdy człowiek funkcjonuje w kręgu jednej lub 
wielu grup rówieśniczych. Grupa rówieśnicza to „grupa społecz-
na składająca się z jednostek równych wiekiem, przeważnie ujed-
nolicona pod względem płci; należy do najważniejszych agend 
socjalizacji”486. Rówieśnictwo zatem wiąże się z pewną względną 
równością wieku, ale nie jest to jedyna cecha grupy tego typu. 
Grupa rówieśnicza bowiem to „organizm społeczny wyróżniony 
spośród innych nie ze względu na cechę demograficzną – wieku, 
lecz ze względu na typ więzi, bliskie, nacechowane wzajemną 
aprobatą uczestnictwo”487. Ponadto grupa rówieśnicza to „zbiór 
co najmniej trzech osób kontaktujących się bezpośrednio ze sobą, 
odczuwających swą odrębność od innych osób z otoczenia, mają-
cych wspólny system akceptowanych wartości”488.�

Jednostka już od czasu narodzin uczestniczy w różnego ro-
dzaju grupach. Pierwszą i najważniejszą z nich jest rodzina. Po-
tem stopniowo dziecko wchodzi i przynależy do wielu grup. 
Przynależność do grupy sprzyja wytworzeniu się poczucia silne-
go związku i solidarności z członkami danej grupy. Ma to duże 
znaczenie dla procesu kształtowania się osobowości dziecka. 
Grupy rówieśnicze dzieci powstają najczęściej spontanicznie, bez 
ingerencji dorosłych i swą żywiołowością zagarniają każde dziec-
ko, tworząc naturalne mechanizmy regulujące ich zachowania, 
wewnętrzną organizację i pełniąc określone funkcje wychowaw-
cze wobec tworzących je osób. 

Grupa rówieśnicza dzieci i młodzieży powstaje w wyniku 
naturalnej potrzeby zabawy i wzajemnego kontaktu. Od trzecie-
go roku życia dziecko zaczyna przejawiać skłonności do zaba-
wy grupowej, a w wieku czterech lat interesuje się opinią innych 
dzieci i chce zwrócić na siebie uwagę. W sytuacji, gdy dziecko 
jest izolowane, występuje zagrożenie zaburzeń w rozwoju. W ko-
lejnych etapach rozwoju młodego człowieka grupa rówieśnicza 

486 K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik socjologiczny, Warszawa 1997, s. 74.
487 T. Pilch, Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, art. cyt., s. 175.
488 Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, dz. cyt., s. 47.
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zaczyna mieć coraz większe znaczenie. W okresie dojrzewania 
społeczna orientacja u młodzieży przesuwa się z najbliższego 
środowiska rodzinnego na kręgi towarzyskie, to one stanowią 
dla niej w tym okresie znaczący system odniesienia489.

Dziecięca grupa rówieśnicza, która powstaje bez udziału osób 
dorosłych, z reguły jest amorficzna w swym kształcie organiza-
cyjnym. Cechuje ją „prostota ustroju” wewnętrznego, gdyż nie 
posiada tradycji, wzorców działania, zracjonalizowanych celów, 
dąży głównie do zabawy, spontanicznego i żywiołowego wyła-
dowania energii witalnej. Cechuje ją ustawiczna zmienność form 
życia zbiorowego, zabawy i celów. Ma to związek z krzyżowa-
niem się zmiennych nastawień  jej członków: przewodnictwo, 
podporządkowanie, rywalizacja i współdziałanie490.�

Ze spontanicznym i zmiennym zachowaniem członków gru-
py rówieśniczej oraz potrzebą przygody rówieśniczej wiąże się 
konflikt z wzorami i wartościami wyniesionymi z domu rodzin-
nego lub innych istotnych środowisk, co ma znaczenie dla proce-
su socjalizacji młodego pokolenia. Istnieje bowiem dysharmonia 
między społeczeństwem starszych a grupą dzieci i młodzieży.

Grupa rówieśnicza tworzy określoną strukturę stosunków 
interpersonalnych, która zależy od powstających w niej inter-
akcji współdziałania lub rywalizacji, życzliwości lub wrogości, 
przywództwa lub podporządkowania się. Struktura grupy za-
wiera następujące elementy, które mogą występować w niezli-
czonej liczbie wariantów, tworząc w każdej sytuacji określoną 
okazję wychowawczą: układ wewnętrznej hierarchii grupy 
(układ szprychowy, bezpośredni, kołowy, łańcuchowy, scentra-
lizowany); układ decyzji, który jest silnie zdeterminowany przez 
typ przywództwa, ale nie musi być z nim całkowicie tożsamy; 
system kanałów komunikacyjnych, który jest ważnym kompo-
nentem mechanizmów socjalizacyjnych; spełnia rolę stymulatora 

489 Por. tamże, s. 176-177.
490 Por. F. Znaniecki, Socjologia wychowania, T. I., Warszawa 1973, s. 143-145. 
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aktywności, określa atmosferę grupy, wzmacnia lub osłabia wię-
zi, wyznacza role członkom grupy; układ i rodzaj więzi między 
członkami grupy, który jest zależny od rodzaju przywództwa, 
sieci informacyjnej, okoliczności zewnętrznych oraz subiektyw-
nego postrzegania własnej pozycji w grupie i stosunków z inny-
mi członkami grupy491.

Istnieją grupy o wyraźnie wyodrębnionym liderze lub o przy-
wództwie mnogim, gdzie dwie lub więcej osób dąży do objęcia 
władzy. Mają miejsce również sytuacje przywództwa okazjo-
nalnego, czyli obejmowanie roli lidera przez różnych członków 
grupy w zależności od zadań492. Charakter przywództwa zależy 
od cech osobowych lidera, ale przede wszystkim od wielkości 
grupy, rodzaju zadań i od charakteru stosunku grupy do otocze-
nia. W grupach rówieśniczych, gdzie stosunek grupy do otocze-
nia jest nieprzyjazny i tym większe istnieje zagrożenie tej grupy 
przez system represji społecznych lub prawnych, tym silniejsza 
jest tendencja do sprawowania przywództwa autorytarnego. De-
mokratyczne lub liberalne przywództwo dominuje w grupach, 
których cele związane są z zabawą, towarzystwem, bez silnego 
poczucia odrębności od otoczenia. Dziecięce grupy cechuje na 
ogół przywództwo chaotyczne, gdzie często zmieniają się lide-
rzy i ma miejsce bezład decyzyjny493.

Bez względu na rodzaj grupy, członków łączy więź grupowa, 
dzięki czemu grupa jest strukturą zwartą, spoistą, zdolną do sku-
tecznego działania. W jej wyniku kształtują się także poczucie 
solidarności z grupą, aprobata jej celów działania oraz uznanie 
ich za własne. Grupy rówieśnicze mają także określoną struktu-
rę, która jest wyznaczana przez panujący w nich układ stosun-
ków interpersonalnych (współdziałanie, rywalizacja, życzliwość, 

491 Por. T. Pilch, Grupa rówieśnicza jako środowisko wychowawcze, art. cyt., 
s. 181-183.

492 Por. tamże, s. 181.
493 Por. tamże, s. 182.
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wrogość, przywództwo, podporządkowanie się). W tym śro-
dowisku wytwarzają się normy wyznaczające postępowanie 
członków. Dotyczą one najczęściej zachowania się w określonych 
okolicznościach, przestrzegania pewnych zwyczajów, ubioru 
i innych cech wyglądu zewnętrznego. Normy grupowe często 
odnoszą się także do przekonań, zainteresowań czy hierarchii 
wartości. Członkowie przyjmują za własne wartości grupy. Na 
podstawie przyjętych norm grupowych dokonywane są oceny 
działalności członków grupy oraz powstaje opinia o nich, speł-
niająca funkcję regulatora ich postępowania i upodabniania się 
do grupy. Dlatego przynależność do grupy rówieśniczej zobo-
wiązuje do wykonywania zadań wynikających ze społecznej roli 
członka grupy, przy czym różne role społeczne mogą wyznaczać 
zadania będące w opozycji494.

Ważnym aspektem w odniesieniu do norm grupowych jest 
fakt, iż muszą one zostać przyjęte i przestrzegane przez wszyst-
kich członków danej społeczności. Odchylenie od norm grupo-
wych powoduje osłabienie przynależności do grupy oraz za-
chwianie równowagi psychicznej osoby. Normy bowiem wpły-
wają na kształtowanie dyscypliny, formowanie świadomości mo-
ralnej, ułatwiają realizację zadań, jak również wprowadzają ład 
i porządek do funkcjonowania grupy. Przestrzeganie ich przy-
czynia się do zwartości grupy, jej jednomyślności i zgodności.

Opracowano różne typologie grup rówieśniczych. Ze wzglę-
du na liczebność członków występują grupy małe i grupy duże. 
W skład grupy dużej wchodzi kilkuset lub nawet więcej człon-
ków. W związku z tym członkowie grupy nie znają się osobiście 
i kontaktują się za pośrednictwem osób, które pełnią funkcje 
kierownicze i organizacyjne. Przykładem takiej grupy jest spo-
łeczność szkolna. Natomiast grupy małe składają się z kilku lub 
kilkunastu osób, dlatego ich członkowie mają możliwość nawią-
zywania bezpośrednich relacji interpersonalnych495.

494 Por. Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, dz. cyt., s. 48.
495 Tamże.
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W oparciu o właściwości rozwojowe dzieci i młodzieży wy-
różniono następujące grupy rówieśnicze: dziecięce grupy zaba-
wowe, bandy; młodzieżowe paczki, kliki; młodzieżowe grupy 
dewiacyjne (gangi, bandy przestępcze)496.

Biorąc pod uwagę sposób powstania oraz instytucjonalne 
usankcjonowanie istnienia, wyróżniono grupy formalne i nie-
formalne. „Grupy formalne są wyznaczone przez strukturę or-
ganizacyjną danej społeczności, istniejące w niej instytucje spo-
łeczne, mają określone zadania oraz system kontroli ich funkcjo-
nowania”497. Zatem grupy formalne to takie, które są planowo 
organizowane, spełniają określone zadania oraz cele, posiadają 
także stałą strukturę organizacyjną i podlegają kontroli przepro-
wadzonej przez jednostki nadrzędne. Do tego typu grup zali-
czono klasy szkolne, organizacje młodzieżowe, organizacje sa-
morządowe, drużyny harcerskie i inne.

Funkcjonowanie grup formalnych związane jest z podejmowa-
niem przez społeczeństwo różnych form pracy wychowawczej, 
obejmującej czas wolny od nauki szkolnej. Pozalekcyjne formy 
pracy z dziećmi i młodzieżą powstają bądź w ścisłym związku 
z pracą wychowawczą szkoły (np. kółka przedmiotowe, zajęcia 
świetlicowe) lub jako niezależne organizacje, mniej czy bardziej 
współpracujące ze szkołą (np. harcerstwo)498.

Grupy formalne stanowią ważne narzędzie wychowania spo-
łecznego, uczą przewodnictwa, odpowiedzialności, podejmowa-
nia inicjatywy, zaufania i podporządkowania. Dają młodzieży 
możliwość zaspokajania wielu potrzeb: poznawczych, przyna-
leżności do grupy, odgrywania w społeczeństwie określonej roli, 
aktywności, kontaktów społecznych i samodzielności realizacji 
zainteresowań oraz specyficznych potrzeb rozwojowych.

496�Por.�S.�Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, Warszaw 1974, s. 155.
497 Z. Skorny, Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, dz. cyt., s. 47.
498 Por. R. Łapińska, M. Żebrowska, Wiek dorastania, w:�Psychologia rozwojowa 

dzieci i młodzieży, red. M. Żebrowska, Warszawa 1986, s. 748.
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Natomiast grupy nieformalne powstają spontanicznie, w spo-
sób niezamierzony, ich struktura nie jest usankcjonowana instytu-
cjonalnie i nie zawsze można mieć nad nimi kontrolę wychowaw-
czą. Podstawowym czynnikiem w tego typu grupach jest więź 
emocjonalna, która łączy członków grupy oraz fakt, iż zaspaka-
ja ona ich potrzeby psychiczne. Do tego rodzaju grup zaliczono 
związki przyjacielskie, paczki, grupy koleżeńskie i bandy499.

Należy przy tym podkreślić, że dopiero w okresie dorastania 
następuje szybki rozwój uspołecznienia i dochodzi do dużych 
zmian w sferze kontaktów interpersonalnych, zarówno z rodzi-
cami, jak i rówieśnikami. W tym okresie coraz silniejsza staje się 
potrzeba bycia rozpoznawanym i akceptowanym. Z tego powo-
du grupa rówieśnicza staje się krytycznym czynnikiem socjali-
zacji. Obserwuje się wzrost znaczenia tej grupy w zapewnieniu 
młodemu człowiekowi poczucia bezpieczeństwa. Dodatkowo 
interakcje z rówieśnikami pozostają pod silnym wpływem roz-
woju zdolności poznania społecznego, co wiąże się z zależnoś-
cią między rozwojem zdolności umysłowych i zwiększającą się 
pod jej wpływem świadomością interpersonalną. Dzięki temu 
młody człowiek staje się zdolny do empatii, dzielenia się, przyj-
mowania punktu widzenia innych, odczuwania potrzeb dru-
giego człowieka, do przedstawiania oczekiwań w stosunku do 
przyjaźni i wyciągania psychologicznych wniosków odnośnie 
do innych osób500.�

W okresie dorastania młody człowiek odkrywa różnicę mię-
dzy bliskością rodzinną a koleżeńską. Dostrzega inne wzory 
postępowania i wartości niż te, które były uznawane w jego ro-
dzinie. Dlatego istotą jego poczucia tożsamości jest wówczas 
z jednej strony uświadomienie sobie poczucia własnej niepowta-
rzalności i odmienności, a z drugiej podobieństwa i przynależ-
ności do innych. W związku z tym w grupie rówieśniczej jako 

499 Por. tamże, s. 741.
500 Por. J.S. Turner, D.B. Helms, Rozwój człowieka, Warszawa 1999, s. 363-365.
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grupie odniesienia szuka akceptacji, przynależności, zrozumie-
nia, chce odnaleźć samego siebie, swoją tożsamość, chce sam od-
krywać i wybierać wartości, stąd podejmuje próby realizowania 
własnej koncepcji życia, niezależnie od dorosłych. Dostrzega 
bowiem w specyficzny sposób niekonsekwencje i błędy świata 
dorosłych.

W takiej grupie młodzież odnajduje wartości, normy i wzory 
dla określonego postępowania i zachowania, które regulują jej 
życie. Tutaj odnajduje również swoje miejsce. Przynależność do 
grupy nie tylko daje możliwość zaspokojenia potrzeb, ale także, 
poprzez pełnienie określonych ról, pozwala na wyrobienie w so-
bie aktywności, samodzielności, odpowiedzialności, oraz umie-
jętności właściwych interakcji z innymi, współdziałania i współ-
życia, stymuluje również rozwój zainteresowań. Dlatego każdy 
potrzebuje grupy autentycznej, będącej siłą konstruktywną, która 
umożliwia zaspokojenie potrzeb i sprzyja rozwojowi501.�

W związku z powyższym należy wskazać na następujące 
funkcje grupy rówieśniczej: zastępowania rodziny, gdyż w gru-
pie dorastający czuje się bezpiecznie i zyskuje określony status 
oraz stabilizacji osobowości, gdyż w okresie gwałtownych prze-
mian, jakie dokonują się w czasie dorastania, grupa wpływa sta-
bilizująco na osobowość jej członków. Ponadto grupa zwiększa u 
członków poczucie własnej wartości, bowiem już samo przyjęcie 
do�grupy�rówieśniczej staje się dla nich źródłem pozytywnego 
wzmocnienia oraz określa standardy zachowania, gdyż w gru-
pie kształtują się nowe odniesienia, powstają nowe formy zacho-
wań, które przygotowują młodzież do funkcjonowania w coraz 
to szerszych kręgach społecznych. Zapewnia także poczucie bez-
pieczeństwa wynikające z liczebności, bowiem pod tym wzglę-
dem grupa chroni przed przymusem ze strony dorosłych. Wią-
że się to z podawaniem argumentów typu „skoro innym wolno, 

501 Por. D. Sikorski, Grupy nieformalne, subkultury, kultury młodzieżowe, www.�
Ciekawe artykuły – uzależnienia, subkultury – Salwatoriański Ośrodek Powo-
łań, s. 1.
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to dlaczego mnie nie?”. Ważną kwestią w odniesieniu do grupy 
jest możliwość tworzenia okazji do rozwijania społecznych kom-
petencji, gdyż wspólne uczestnictwo młodzieży w spotkaniach 
i imprezach, prowadzone dyskusje są dla niej praktycznymi ćwi-
czeniami społecznego funkcjonowania oraz stwarzania warun-
ków do przyjęcia wzorów i ich naśladowania, ponieważ w wielu 
przypadkach grupa staje się dostarczycielem jedynych wzorów 
postępowania dla młodego człowieka502.

Powstawanie grup różnego typu jest zjawiskiem powszech-
nym, można to zaobserwować zarówno na terenie szkoły czy 
klasy, jak również w życiu pozaszkolnym. 

Przynależność do grupy rówieśniczej pociąga za sobą okre-
ślone skutki. Do skutków o charakterze pozytywnym należy 
zaliczyć: poczucie pewności i bezpieczeństwa oraz poczucie 
ważności osobistej każdego członka, które wynika z akceptacji 
grupy. Istotną kwestią jest również rozładowanie emocjonalne, 
związane z nieskrępowaniem, możliwością swobodnego dzie-
lenia się swoimi myślami, przeżyciami i doświadczeniami przy 
zrozumieniu przez innych uczestników. Grupa sprzyja także wy-
twarzaniu się umiejętności współżycia społecznego, dostosowa-
nia się i współdziałania, opanowywania zapędów egoistycznych 
i poszanowania wspólnych interesów. Stanowi ona zatem istotny 
czynnik uspołecznienia503. Ważnym zjawiskiem dla nastolatków, 
związanym z funkcjonowaniem grup, jest akceptacja rówieśni-
ków, która należy do najważniejszych ich potrzeb. Prawidłowy 
rozwój społeczny w dużym stopniu jest zależny od akceptacji 
jednostki przez grupę, od jej popularności wśród rówieśników. 
Dezaprobata w stosunku do młodego człowieka lub jego całko-
wite odtrącenie ze strony grupy pociąga za sobą objawy nieprzy-
stosowania społecznego.

502 Por. I. Obuchowska, Adolescencja,�w:�Psychologia rozwoju człowieka, T. II., 
red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa 2000, s. 177-178.

503 Por. R. Łapińska, M. Żebrowska, Wiek dorastania, art. cyt., s. 744.
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Z kolei do skutków negatywnych należy zaliczyć snobizm, 
który rozwija się u poszczególnych członków paczki oraz eks-
kluzywną lojalność wobec siebie, a wrogość wobec nieczłonków 
paczki504. Problemem jest również zjawisko konformizmu505.�
W paczkach zazwyczaj tworzy się poczucie wspólnoty, a wraz 
z nim podział na „my”, czyli młodzież oraz „oni”, czyli dorośli. 
Pojawia się pragnienie zewnętrznego upodobania się do człon-
ków grupy, młodzi ubierają się podobnie, zachowują się w zbli-
żony sposób, mówią specyficznym żargonem, co umożliwia po-
rozumienie oparte na poczuciu przynależności i bliskości, w prze-
ciwieństwie do „sprzeczności z zewnątrz”. Czasami, szczególnie 
wobec braku bliskości uczuciowej z rodziną, młodzi bardzo silnie 
identyfikują się z grupą rówieśniczą i dochodzi do znacznej za-
leżności od niej. Występuje zjawisko konformizmu wobec grupy, 
polegające na podporządkowaniu się wzorom i schematom po-
stępowania grupy, którego celem jest odcięcie się od świata ludzi 
dorosłych, co często zwiększa napięcia między rodzicami i dzieć-
mi506. Konformizm może wynikać z chęci uniknięcia kary ze stro-
ny grupy w postaci odrzucenia lub wyśmiania, jak również z chę-
ci uzyskania nagrody w formie sympatii lub akceptacji507.

Innym niebezpiecznym dla młodego człowieka funkcjonują-
cego w grupie rówieśniczej zjawiskiem jest polaryzacja grupowa. 
Może ona przejawiać się podejmowaniem przez grupę bardziej 
krańcowych decyzji niż decyzje podejmowane przez działają-
cych w samotności poszczególnych członków. Również rywali-
zacja grupowa jest silniejsza niż rywalizacja indywidualna. Ze 
zjawiskiem polaryzacji łączy się także tzw. syndrom myślenia 
grupowego. Do głównych przejawów tego zjawiska należy za-
liczyć złudzenie bezpieczeństwa własnej grupy („nam nic się nie 

504 Por. tamże.
505 Por. tamże, s. 744, 747-748.
506 Por. I. Obuchowska, Adolescencja, art. cyt., s. 177.
507 Por. B. Iwanejko, Cztery błędy popełniane przez rodziców, art. cyt., s.�2.
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stanie”), nadmierny optymizm („nic się nie wyda”), przekona-
nie o moralnej wyższości własnej grupy („tamci są gorsi, źli”) 
oraz angażowanie się w racjonalizacje w postaci wyjaśnień lub 
usprawiedliwień („musieliśmy tak postąpić”). Trudnością jest 
także fakt, iż w trakcie zjawiska myślenia grupowego – grupy nie 
dokonują analizy wszystkich możliwych rozwiązań i nie opraco-
wują planów na wypadek niepowodzeń. Dodatkowo w grupie 
pojawia się złudzenie jednomyślności, będące silnym naciskiem 
na oponentów, by zmienili swoje opinie, dołączyli do reszty i nie 
zachowywali się jak zdrajcy508.

Do negatywnych skutków uczestnictwa w grupie należy rów-
nież zaliczyć deindywiduację i utratę poczucia własnego „ja”, 
co z kolei może spowodować utratę właściwej kontroli nad za-
chowaniem. Konsekwencją tego jest zwiększenie impulsywno-
ści i patologiczności postępowania, czyli wyzwalanie zachowań, 
o które nikt nie podejrzewałby młodego człowieka. Uczestnictwo 
w grupie pozwala także na anonimowość, możliwość rozgrze-
szenia się ze skutków własnego postępowania. Im większa gru-
pa, tym mniejsze poczucie własnej odpowiedzialności. Obecność 
innych osób w grupie może także prowadzić do zmian w uwa-
dze młodego człowieka, powodujących skoncentrowanie jej nie 
na nim samym, ale na otaczającym go świecie, co pociąga za sobą 
ograniczenie samoświadomości. Ograniczenie to prowadzi do 
innych dewiacyjnych zachowań. Agresywne zachowania jednej 
osoby nasilają agresję u drugiej, nasilają się również zachowania 
typowo przestępcze, nadużywanie alkoholu, narkotyków, czy 
też próby samobójcze. Stan ograniczonej świadomości powsta-
je wówczas, gdy dorastający nie odczuwa, że inni zwracają na 
niego uwagę lub w czasie dużej stymulacji ze strony otoczenia 
rozpraszającego uwagę509.�

508 Por. tamże, s. 2-3.
509 Por. tamże, s. 3.
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Również fakt, że nie wszyscy młodzi ludzie należą do grupy, 
powoduje dodatkowe ujemne skutki dla osób pozostających poza 
nimi. Jednostki te nie posiadają właściwej pozycji w społeczności 
młodzieżowej, czują się często zranione, a nawet upokorzone, 
żywią więc niechęć czy wrogość do rówieśników należących do 
określonej grupy. Dlatego biorąc pod uwagę wymienione nega-
tywne konsekwencje, związane z uczestnictwem młodego czło-
wieka w grupie rówieśniczej, dorośli powinni mieć właściwy 
stosunek do niej i jednocześnie dyskretnie czuwać nad prawidło-
wym jej funkcjonowaniem510.

Analizując grupy nieformalne młodzieży, należy ponadto 
zwrócić uwagę na zjawisko subkultury. „Subkultura” to zasa-
dy postępowania, wzory, normy obyczajowe, które są przyjęte 
w pewnej grupie społecznej, odbiegają natomiast od wzorów 
akceptowanych przez ogół społeczeństwa. W danej społeczności 
może powstać i istnieć wiele subkultur związanych z określoną 
warstwą społeczną, zawodem, czy ustalonymi normami obycza-
jowymi. Subkultury mogą zawierać elementy potencjalnie twór-
cze i potencjalnie dewiacyjne511. Stanowią one przede wszystkim 
swoistą kulturę ruchu, żywiołowości w sposobach przeżywania 
rzeczywistości. Sygnalizują aktualne potrzeby młodzieży w dzie-
dzinie zachowań, mody, gatunków muzycznych512.

Subkulturę młodego pokolenia wyznaczają trzy podstawowe 
czynniki: odrębność uznawanych wartości przez członków danej 
grupy w odniesieniu do wartości funkcjonujących w społeczeń-
stwie; odrębność norm postępowania oraz realizowanych przez 
grupę wzorów zachowań w odniesieniu do ogółu społeczeństwa; 
uczestnictwo członków grupy w stałych lub okazjonalnych wy-
stąpieniach stanowiących okazję do silnej ekspresji postaw513.

510 Por. R. Łapińska, M. Żebrowska, Wiek dorastania, art. cyt., s. 745.
511 Por. P.G. Zimbardo, Psychologia i życie, Warszawa 2002, s. 360-365.
512 Por. M. Jędrzejewski, Młodzież a subkultury, Warszawa 1999, s. 19-20.
513 Por. D. Sikorski, Grupy nieformalne, subkultury, kultury młodzieżowe, art.�

cyt., s. 2.
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Istnieje wiele typologii subkultur młodzieżowych. Biorąc pod 
uwagę alternatywność preferowanych wartości w stosunku do 
norm danego społeczeństwa, można wyodrębnić następujące ro-
dzaje grup514:

Subkultury religijne, czyli sekty i nowe ruchy religijne. Młodzi 
ludzie angażują się w te grupy przede wszystkim ze względu na 
potrzebę odnalezienia sensu życia515, bycia kochanym i akcepto-
wanym, poszukiwanie odpowiedniego autorytetu, jak również 
pragnienie rozwoju religijnego, możliwość kształtowania osobo-
wości oraz chęć doświadczania bliskości i wspólnoty.

Subkultury ekologiczno-pacyfistyczne (np. hipisi, rastafarianie, 
Ruch Wyzwolenia Zwierząt, Zielone Brygady). Osoby będące 
uczestnikami tego typu grup poszukują nowej jakości przeżyć 
w działalności na rzecz ochrony środowiska, pokoju i zdrowia 
ludzkiego, opierając swoje założenia na programie Gandhiego 
i religii Wschodu.

Subkultury kreacyjne (np. heavymetalowcy, punki, goci). Gru-
py te preferują niezależną twórczość w postaci alternatywnej 
muzyki, malowania, pisania oraz działalności paradziennikar-
skiej. W obrębie grup kreacyjnych wyróżniono: subkultury bycia 
w drodze (np. festiwal w Jarocinie, Woodstock) oraz subkultury 
działalności happeningowej (np. pisanie haseł i malowanie na 
murach).

Subkultury konfliktowe (np. punki). Grupy tego typu wywodzą 
się ze środowisk o zmiennym składzie, słabej kontroli społecz-
nej i więzi międzyludzkiej, niespójnym systemie aksjologiczno-�
-normatywnym. Wówczas młodzi ludzie są zmuszeni sami roz-
wiązywać swoje problemy przystosowawcze.

Subkultury przestępcze i paraprzestępcze (np. grypserzy, gitowcy, 
blokersi, skinheadzi). Grupy te w ramach swoich działań prefe-

514 Por. tamże.
515 Por. M. Kapis, Jak obronić młodzież przed sektami?, „Edukacja i Dialog”, 2000 

nr 6, s. 64.
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rują „drugie życie” w odniesieniu do obowiązujących norm spo-
łecznych. Najczęściej powstają na obszarach, gdzie zamieszkują 
przestępcy w różnym wieku. W takich społecznościach dewiacyj-
ne normy i wzory zachowań stanowią trwały element kultury.

Subkultury narkomańskie. Ich aktywność związana jest z kon-
sumpcją środków odurzających. Najczęstszą przyczyną ich po-
wstawania jest niewystarczająca kontrola społeczna oraz zabu-
rzenia w sferze kontaktów interpersonalnych młodzieży.

Psychospołeczne uwarunkowania przynależności do subkul-
tur młodzieżowych związane są z wszelkimi dysfunkcjami śro-
dowiska społecznego, jak również nieprawidłowościami oddzia-
ływań socjalizacyjnych516.

Podsumowując powyższe rozważania dotyczące grupy ró-
wieśniczej, należy stwierdzić, iż może ona być siłą konstruktyw-
ną, która pomaga dorastać i dzięki której młody człowiek może 
uczyć się funkcjonowania zgodnego z zasadami, normami i war-
tościami obowiązującymi w społeczeństwie lub może być siłą 
destruktywną, zachęcającą do zachowań dewiacyjnych i aspo-
łecznych, będąc równocześnie zagrożeniem dla prawidłowego 
rozwoju i kształtowania osobowości.

3.5. Środki masowego przekazu

Przemiany w kulturze, jakie dokonały się w przeciągu ostat-
nich kilkudziesięciu lat spowodowały, że znaczne miejsce w kre-
owaniu współczesnego społeczeństwa zajęły media. Współczes-
ny człowiek niemal od samego początku zostaje wszczepiony 
w struktury masowej komunikacji i jej audiowizualnego wypo-
sażenia. Struktury te oddziałują na znacznej płaszczyźnie wycho-
wawczej, są bowiem obecne w życiu rodziny, w instytucjach wy-

516 Por. D. Sikorski, Grupy nieformalne, subkultury, kultury młodzieżowe, art.�
cyt., s. 4.
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chowawczych, w pracy zawodowej i czasie wolnym. Natomiast 
wzory zachowań, które są wpisane w wytwory kultury masowej, 
stają się czynnikiem standaryzującym uczestników masowej ko-
munikacji517.

Analizując wpływy różnych środowisk na młodego człowie-
ka i jego system wartości, nie można pominąć środków maso-
wego przekazu, ponieważ trudno sobie wyobrazić świat bez ich 
istnienia. Prasa, radio, telewizja, Internet stały się niejako trwa-
łym składnikiem kultury i poszukiwanym „artykułem pierw-
szej potrzeby”. Są one tak głęboko obecne w życiu politycznym 
i społecznym, że zyskały pozycję „pierwszej władzy”, dezaktu-
alizując tym samym niedawną opinię, która upatrywała w nich 
„czwartą władzę”518.

We współczesnym świecie mass media osiągnęły już takie 
znaczenie, że stały się nie tylko podstawowym narzędziem in-
formacyjnym, ale jak się obecnie podkreśla, również i formacyj-
nym. Często i dla wielu stają się one przewodnikiem i motywem 
dla zachowań indywidualnych, rodzinnych i społecznych519. Siła, 
z jaką kształtują one nowe pokolenia, jest ogromna. Duża różno-
rodność form i środków masowego przekazu stwarza niezmie-
rzone możliwości do przejęcia sterów nad ludzkimi decyzjami, 
postępowaniem, poglądami i preferowanymi wartościami przez 
tych, którzy upatrują w tym swój interes czy pole odnoszenia 
różnorakich zysków. Dlatego trzeba patrzeć z jednej strony na 
media jako nośnik dobra kierowanego do człowieka, a z drugiej 
trzeba pamiętać, że mogą stać się czynnikiem upowszechniają-
cym zło.

Środki masowego przekazu to urządzenia, instytucje, za po-
mocą których określone treści kierowane są do bardzo licznej, 

517 Por. M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, wartości, wychowanie, Kraków 2005, 
s.�9.

518 Por. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, Łódź 1998, s. 13.
519 Por. K. Czuba, Media i władza, Warszawa 1996, s. 12.
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jak również zróżnicowanej publiczności. Tworzą podstawę pro-
cesu komunikowania w kulturze masowej. Treści, w zależności 
od tego, do kogo są kierowane, mogą przybierać różny charak-
ter. Media są publiczne, bowiem ich przekaz przeznaczony jest 
dla wszystkich, którzy mogliby się nimi zainteresować oraz są 
przez adresatów masowo odbierane520. Środki masowego przeka-
zu są bardzo liczne, działają systematycznie, a przez swój zasięg, 
regularność i powtarzalność są centralnym i konstruktywnym 
elementem społeczeństwa. Stały się jednym z najważniejszych 
instrumentów władzy społecznej, kluczem do sławy i zdobycia 
pozycji osób powszechnie znanych, stanowią także dominujące 
źródło obrazów i definicji rzeczywistości społecznej, co wyraża 
się w tworzeniu, gromadzeniu i publicznym przedstawianiu war-
tości kulturowych i społecznych. Media stały się również źród-
łem publicznego systemu znaczeń i odniesień, który dostarcza 
kryteriów i miar osądzania tego, co jest normalne, a co odbiega 
od oficjalnego oraz publicznie uznawanego standardu normalne-
go zachowania i opinii. To one w dużej mierze tworzą poglądy, 
opinie, są nośnikiem różnych mód521.

Środki masowego przekazu zmieniały i nadal zmieniają styl 
życia, system wartości i wzorce zachowań ludzi, grup społecz-
nych, a nawet całych społeczeństw. Wywierały i nadal wywierają 
przemożny wpływ na pracę, wypoczynek, życie publiczne i po-
lityczne, system kształcenia i wychowania. Najprawdopodobniej 
to właśnie media w znacznym stopniu zadecydują także o kie-
runku i tempie rozwoju ludzkiej cywilizacji522.

Ze swego założenia media masowe mają do spełnienia kilka 
funkcji. Do najczęściej wymienianych należą: funkcja informacyj-

520 Por. Media, Leksykon PWN, red. E. Banaszkiewicz-Zygmunt, Warszawa 
2000, s. 215.

521 Por. T. Goban-Klas, Media i komunikowania masowe. Teorie i analizy prasy, 
radia, telewizji i Internetu, Warszawa – Kraków 1999, s. 13-14.

522 Por. W. Sonczyk, Media w Polsce, Warszawa 1999, s. 6.
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na, opiniotwórcza, rozrywkowa i edukacyjna. Ponadto wskazuje 
się na rolę identyfikacyjną, socjalizacyjną, propagandową, kon-
troli społecznej oraz upowszechniania sztuki523.

Funkcja informacyjna polega na zaspokajaniu potrzeby czło-
wieka do informowania i bycia informowanym. Mamy tutaj do 
czynienia z pewną formą dialogu między nadawcą a odbiorcą, 
który ma na celu odsłonić określoną prawdę przed drugim czło-
wiekiem i przez to zbliżyć się do niego. Odbiorca szuka w me-
diach aktualnych informacji o wydarzeniach z kraju i ze świata, 
dotyczących go problemów, poszukuje odpowiedzi na nurtujące 
go pytania, szuka wiadomości pozwalających mu rozwijać swoje 
zainteresowania. Odbiorca ma prawo oczekiwać prawdy, infor-
macji rzetelnej i prawdziwej. Niestety, w świecie mediów wystę-
puje zjawisko przekazywania prawdy niewystarczająco pełnej 
(tzw. półprawdy), co może prowadzić do zafałszowania obrazu 
rzeczywistości. Realizacja funkcji informacyjnej przez celowe po-
dawanie nieprawdy może być obciążona złą intencją, mającą na 
celu manipulację lub osiągnięcie celu moralnie złego524.

Funkcja opiniotwórcza wyraża się w tym, iż środki masowe-
go przekazu kształtują opinię swoich odbiorców na dane tematy 
czy w odniesieniu do zjawisk z różnych dziedzin życia. Opinia 
publiczna to wspólny dla danej społeczności, żyjącej w konkret-
nej przestrzeni i czasie, pogląd na daną sprawę, ten sam punkt 
widzenia problemu. Wywierany wpływ może być zarówno po-
zytywny, jak i negatywny, gdyż może dochodzić do manipula-
cji. W prosty sposób, przez odpowiedni dobór informacji, można 
wzbudzać pożądane i zamierzone uczucia odbiorców, kreować 
ich postawy i wpływać na sposób ich wartościowania, myślenia, 
a również i działania, nie zawsze w sposób odpowiedni525.

523 Por. J. Chlaszcz, M. Pietruszka, D. Sikorski, Media, Lublin 2005, s. 9.
524 Por. tamże.
525 Por. M. Czerwonka, Czasopisma młodzieżowe, www.wychowawca.pl/arch6 

114.htm.
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Z kolei funkcja rozrywkowa polega na oferowaniu odbior-
com przyjemności, zapewnieniu odpoczynku oraz możliwości 
regeneracji sił. Człowiek w swoją psychikę bardzo głęboko ma 
wpisaną potrzebę zabawy i rozrywki. Dla młodego człowieka 
zabawa jest formą bezpośredniego przygotowania się do pełnie-
nia w przyszłości ważnych ról społecznych. Odgrywa znaczenie 
przy formowaniu dojrzałej osobowości. W życiu osób dorosłych 
jest ona korelatem w stosunku do pracy, staje się też kompensacją 
w sytuacji przeciążenia pracą, pomaga w rozładowaniu różno-
rodnych napięć, stanowi bowiem oderwanie od trudnych prob-
lemów dnia codziennego.

W odniesieniu do funkcji edukacyjnej środków masowego 
przekazu należy podkreślić działania mające na celu przekazy-
wanie i popularyzowaniu wiedzy z różnych dziedzin nauki kul-
tury czy sztuki526.

Wyżej wymienione funkcje są realizowane przez mas media 
poprzez zastosowanie odpowiednich form oddziaływań. Jed-
ną z nich jest podawanie gotowych wzorów. Wówczas odbiorcy 
przedstawiane są różne, atrakcyjne i nieraz bardzo sugestyw-
ne modele postępowania. Wywołuje to w nim chęć naśladowa-
nia, czyli upodobnienia się do modelu pod względem wyglądu, 
sposobu wyrażania się, prezentowanych przekonań i zachowań. 
Inną formą oddziaływania jest nadawanie znaczeń. Polega to 
na wiązaniu danych treści z odpowiadającymi im, pożądanymi 
przez nadawcę odczuciami. Środki masowego przekazu wyko-
rzystują także trening. Odbywa się to na drodze częstego powta-
rzania danych informacji, jak również wyżej opisanego wywoły-
wania danych emocji związanych z konkretnym zjawiskiem czy 
informacją. Takie często powtarzane oddziaływanie przyczynia 
się do utrwalenia w świadomości odbiorców konkretnych reak-
cji, poglądów czy zachowań. Należy tutaj wymienić także formę 
oddziaływania zwaną prowokacją sytuacyjną. Niektóre treści czy 

526 Por. J. Chlaszcz, M. Pietruszka, D. Sikorski, Media, dz. cyt., s. 9-10.
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sytuacje są przedstawiane w taki sposób, iż wymagają od odbior-
cy szczególnego zaangażowania czy nawet samodzielnego roz-
wiązania postawionego problemu. Często autorzy różnych prze-
kazów wręcz namawiają odbiorców do różnorodnej działalności, 
stosując apel, zachętę bądź radę. Nierzadko też podają gotowy 
przykład, ukazując dany sposób postępowania, który chcą wzbu-
dzić u odbiorcy. Jeszcze innym razem stosują instruktaż, dokład-
nie omawiając i pokazując sposób realizacji danego zadania527.

Wpływ mediów, rozumiany jako rezultat zmian zachodzą-
cych w osobowości człowieka, jest ogromny. Wyróżniono trzy 
jego rodzaje: bezpośredni, kumulatywny i podświadomy. Wpływ 
bezpośredni wiąże się z całą sferą doznań intelektualnych i emo-
cjonalnych, które powstają w wyniku obcowania z podawanymi 
treściami. W sferze tego wpływu należy umieścić wszystkie za-
chowania człowieka, które wiąże on przyczynowo z bezpośred-
nim oddziaływaniem danego medium. Może to być naśladow-
nictwo podanego wzoru zachowania, przyjęcie danego poglądu 
za swój. Cechą charakterystyczną tego wpływu jest cecha czasu 
wyrażająca się w bezpośredniości następstwa faktów oraz cecha 
dostrzegalności tych faktów, a więc możliwość zaobserwowania 
ich symptomów przez środowisko otaczające osobę, która pod-
lega temu wpływowi. Z kolei wpływ kumulatywny jest zasadni-
czo niedostrzegalny. Jego funkcjonowanie jest porównywane do 
mechanizmu drążenia, czyli powolnego przygotowania przez je-
den etap następnego, dopiero się zbliżającego. To niejako mozai-
ka różnych elementów, zjawisk zachodzących w człowieku znaj-
dującym się w obrębie wpływu. Wpływ podświadomy polega 
na swoistej penetracji psychiki przez treści prezentowane przez 
poszczególne media. Początkowo nieuświadomione, dają o sobie 
znać dopiero w efekcie końcowym. Wyróżniono cztery kierun-
ki zmian w osobowości, jakie zachodzą pod wpływem środków 
masowego przekazu: niektóre z dotychczasowych postaw i opi-

527 Por. tamże, s. 11-14.
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nii przestają istnieć, może nastąpić utworzenie się zupełnie no-
wych postaw i opinii, jak również wzmocnienie już istniejących 
lub ich osłabienie 528.

Znaczny wpływ mass mediów na człowieka staje się z jednej 
strony szansą, z drugiej zaś zagrożeniem. Szansą na kreowanie 
dobrych postaw i poglądów, podawanie dobrych wzorów, po-
żądanych wartości, szansą na wspomaganie rozwoju i samo-
wychowania. Potencjał sugestywności, który tkwi w mediach, 
jest jednocześnie zagrożeniem, gdyż bardzo łatwo mogą stać się 
narzędziem do propagowania niewłaściwych wzorów i postaw, 
kreowania niepożądanych ideałów, lansowania antywartości.

Współczesny młody człowiek rozwija się i dorasta w przestrze-
ni medialnej, czego nie doświadczyły poprzednie pokolenia. Te-
lewizja stała się niemalże członkiem rodziny czy „meblem”, wo-
kół którego skupia się życie domowe. Dlatego w prowadzonych 
analizach warto uwzględnić wpływ i oddziaływanie mediów.

Do najbardziej rozpowszechnionego i niemal wszechobecne-
go w życiu dzieci i młodzieży medium zaliczana jest telewizja. 
W odniesieniu do telewizji wskazuje się na trzy główne wymiary 
oddziaływań. Po pierwsze, wymiar behawioralny, co wiąże się 
z tym, że telewizja nie kształtuje w bezpośredni sposób różno-
rodnych zachowań, ale odgrywa rolę czynnika pośredniczącego 
i wspomagającego kształtowanie czy zmienianie określonych po-
staw. Z kolei w wymiarze poznawczym wskazuje się na wpływ 
w zakresie definiowania przez odbiorcę sytuacji oraz tworzenie 
przez niego obrazu rzeczywistości. Ponadto telewizja powoduje 
powstawanie luki informacyjnej w wyniku nierównomiernego 
przyswajania treści przekazu przez odbiorcę oraz kieruje uwagę 
widza na konkretne i ważne dla niej sprawy, odwracając uwagę 
od innych spraw. Trzeci wymiar wpływu to wpływ emocjonalny, 
który przejawia się w emocjonalnym pobudzeniu, rozładowy-
waniu�napięcia oraz w przeżyciach zastępczych529.

528 Por. A. Lepa, Pedagogika mass mediów, dz. cyt., s. 108-109, 116.
529 Por. M. Mrozowski, Odbiorca jako współtwórca znaczeń, w: Człowiek a telewi-
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Z jednej strony telewizja pozwala młodym ludziom na pogłę-
bianie wiedzy, rozbudza i rozwija zainteresowania, relaksuje, ale 
z drugiej sprzyja tworzeniu kulturowego obrazu rzeczywistości 
i wpływa na sposób percepcji świata. Należy przy tym pamiętać, 
że prezentowana przez TV rzeczywistość jest jej jedynie pewną 
wersją, bo telewizja to tylko „zwierciadło wydarzeń”. Taki rodzaj 
rzeczywistości jest bardzo niebezpieczny dla młodego widza,  
który jest jeszcze mało krytyczny i często nie ma możliwości ze-
tknięcia się z oceną treści prezentowanych na ekranie telewizo-
ra530.

Istotną kwestią dotyczącą mediów jest kwestia przejmowania 
negatywnych wzorców zachowań przez młodych widzów pod 
wpływem oglądanych scen przemocy i agresji. Naukowcy wy-
różnili w tym względzie cztery podstawowe teorie. Do pierwszej 
zalicza się te, które wskazują, że oglądanie scen przemocy w TV 
powoduje stopniowe znieczulanie, odwrażliwianie, zobojętnie-
nia widza na przemoc czy przeżycia dramatyczne. Do drugiej 
grupy zalicza się teorie, które wskazują, że widz naśladuje za-
chowania oglądane w telewizji. Trzecia grupa teorii wskazuje, że 
identyfikacja odbiorcy programów TV z bohaterem agresywnym 
zwiększa możliwość wystąpienia zachowań agresywnych u wi-
dza. Czwarta grupa to teorie, które zakładają, że oglądanie prze-
mocy wpływa na człowieka oczyszczająco, czyli redukuje zacho-
wania i reakcje agresywne531.

W wyniku obcowania z współczesnymi przekazami medial-
nymi u młodego człowieka kształtuje się „umysłowość nowej 
fali”532, która powoduje, że skupia się on głównie na hedonistycz-
nej i bezrefleksyjnej konsumpcji przekazów oferowanych przez 

zja, red. K. Jakubowicz, B. Puszczewicz, Warszawa 1990, s. 48-52.
530 Por. M. Ejsmond, B. Kosmalska, Media, wartości, wychowanie, dz. cyt., s. 59, 

91, 104.
531 Por. tamże, s. 107-108.
532 J. Ziemek, Yoystikowe manipulacje, „Tygodnik Powszechny” 1997 nr 28, s. 24.
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media. W konsekwencji może dojść do zerwania kontaktów z rze-
czywistością i zamknięcia się w określonym świecie – substytu-
cie, jakim są gry komputerowe, Internet, programy telewizyjne 
– który staje się samowystarczalnym światem533.

Innym ważnym medium jest Internet, czyli „sieć sieci” – glo-
balna, niemająca końca, wirtualna, niewidzialna sieć. Młody czło-
wiek chętnie korzysta z Internetu, gdyż serfując po stronach sieci 
może posługiwać się specyficznym językiem i ma możliwość bu-
dowania specyficznych relacji międzyosobowych. Komunikacja 
ta oparta jeat w głównej mierze na płaszczyźnie werbalnej, co 
umożliwia niemal pełną kontrolę komunikatów i relacji z roz-
mówcą. Tymczasem w świecie realnym ten rodzaj komunikacji 
może powodować trudności, bo internauta może mieć doskona-
le rozwinietą sferę werbalną komunikacji, a niewerbalną słabo 
bądź wcale. Ponadto anonimowość, która panuje w Internecie, 
pozwala młodemu człowiekowi na otwarte wyrażanie swoich 
myśli, na odreagowanie negatywnych przeżyć itp. Również za-
kończenie kontaktu, który z jakichś powodów jest mało intere-
sujący, nie stanowi w tej rzeczywistości trudności. Nie ma tutaj 
także potrzeby nadmiernego angażowania się w znajomość czy 
pielęgnowanie relacji534.��

Charakteryzowane medium staje się również miejscem do 
eksperymentowania ze swoją tożsamością. Młodzi mogą bowiem 
bez żadnych ograniczeń przybierać dowolną płeć, wiek, wygląd, 
rasę, pozycję społeczną. Jeżeli inni internauci wykażą zaintere-
sowanie nową tożsamością, wówczas będzie ona ulepszana. Po-
nadto tak uzyskana uwaga może też prowadzić do uzależnienia 
od�Internetu535.

533 Por. tamże.
534 Por. P. Kwiatkowski, Internet jako nowe narzędzie zaspakajania potrzeb przez 

adolescentów, w: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, T. I., 
red. M. Plopy, Elbląg 2005, s. 471-473.

535 Por. tamże, s. 473.
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Należy mieć na uwadze fakt, że sieć WWW to z jednej stro-
ny czaty, blogi, fora dyskusyjne, domowe strony, pornografia, 
a z drugiej wiedza. Dzieki Internetowi można poszerzać hory-
zonty intelektualne, rozwijać swoje zainteresowania.

Kolejnym ważnym mass medium, w istotny sposób wpły-
wającym na preferowany świat wartości, jest prasa. Ze względu 
na podejmowaną w tej rozprawie problematykę warto wskazać 
na czasopiśmiennictwo młodzieżowe, które z jednej strony do-
starcza młodym ludziom rozrywki, a z drugiej wywiera swoisty 
wpływ na orientacje intelektualne i wrażliwość, wyznacza spo-
soby realizowania ról społecznych, kształtuje aspiracje życiowe 
oraz preferowany system wartości. 

W obrębie współczesnej prasy młodzieżowej wyróżniono pięć 
rodzajów kategorii: pisma o charakterze rozrywkowym, o tema-
tyce komputerowej, edukacyjne, muzyczne i o tematyce religij-
nej. Do najczęściej czytanych przez młodych ludzi należą czaso-
pisma o charakterze rozrywkowym typu „Bravo”, „Bravo Girl”, 
„Dziewczyna”, w których dominują teksty i fotografie dotyczące 
wartości witalnych i odczuciowych, gdyż najczęściej poruszany-
mi tematami są: uroda, moda, zdrowy styl życia, przyjemność 
osiągana przez flirt, współżycie seksualne czy imprezy. Drugie 
miejsce zajmują magazyny o tematyce komputerowej np. „Kom-
puter Świat”, „Click”, gdzie główny nacisk położono na opis 
i recenzję gier komputerowych. Następne miejsce zajmują cza-
sopisma edukacyjne typu „Victor Gimnazjalista”, czy „Cogito”, 
których celem jest przekaz i popularyzacja wiedzy. Podkreśla się 
w nich takie wartości, jak praca, wykształcenie, wiedza. Wartości 
są promowane jako narzędzie, dzięki któremu można osiągnąć 
sukces materialny i społeczny. Czwarte miejsce należy do pism 
muzycznych, np. „Tylko Rock”, w których wartością jest muzy-
ka, ale o tym, czego należy słuchać, decydują krytycy muzyczni 
lub redaktorzy. Na ostatnim miejscu uplasowały się czasopisma 
religijne, np. „Droga”, które promują tradycyjny, spójny kanon 
wartości absolutnych, gdzie najwyższe miejsce zajmuje Bóg. 
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Większość czasopism kierowanych do młodzieży to klasyczne 
produkty kultury popularnej, które propagują przede wszyst-
kim wartości hedonistyczne536.

W tekstach kultury popularnej młody człowiek może odna-
leźć całościowe modele tożsamości wraz ze szczegółowymi in-
strukcjami, w jaki sposób je urzeczywistniać. Do atrybutów tych-
że tożsamości zaliczane są konkretne przedmioty oraz określone 
sposoby zachowania, gesty i upodobania, za pomocą których 
tworzy się wizerunek medialny owego wzoru tożsamości. Przy 
tym te oferowane przez masową kulturę są łatwiejsze do realiza-
cji i znacznie atrakcyjniej zaprezentowane od tych, które propo-
nuje rodzina, szkoła czy Kościół537.

Kultura popularna jako źródło wartości niesie wiele zagrożeń. 
Jednym z nich są aksjologiczne złudzenia, czyli pomyłki w sferze 
wartościowania, złudzenia dotyczące tego, co jest wartością i jaka 
jest hierarchia wartości. Istota złudzenia w tej perspektywie po-
lega na tym, że uznaje się za wartość coś, co jakością aksjologicz-
ną nie jest, lub na tym, że nie dostrzega się pewnych wartości. 
Skrajną formą zakłóceń w tym zakresie jest aksjologiczna ślepota  
porównywana do daltonizmu. Szczególnie widoczne jest to we 
współczesnej kulturze konsumpcyjnej, która opiera się na aksjo-
logicznych złudzeniach. W tej kulturze ma miejsce odwrócenie 
tradycyjnej hierarchii wartości, a wszelkie wartości duchowe 
są traktowane instrumentalnie. Dlatego najważniejsze wartości 
w tej opcji to wartości konsumpcyjne, hedonistyczne i witalne538.�
Oparcie współczesnej kultury popularnej na aksjologicznych 

536 Por. M. Ejsmont, B. Kosmalska, Media, wartości, wychowanie, dz. cyt., 
s. 172-176, 339-345.

537 Por. J. Dobrołowicz, Pedagogika wobec aksjologicznych złudzeń kultury 
popularnej,w: Materiały konferencyjne. Pedagogika we współczesnym dyskursie, 
V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny: Przetrwanie i rozwój – niezbywalne powinności 
wychowania,T. II., dz. cyt., s. 48-49.

538 Por. tamże, s. 49.
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złudzeniach prowadzi do zjawiska zwanego atrofią kulturową539, 
która rozumiana jest jako stopniowe zanikanie w świecie kultu-
ry wartości wyższego rzędu (wysokich). Współcześnie proces 
ten przybiera na sile, a jego przyczyn należy poszukiwać z jed-
nej strony w agresywnym rozwoju i dominacji kultury masowej, 
a z drugiej zaś w braku skutecznej interwencji ze strony instytu-
cji edukacyjnych. Dlatego konieczne są działania uświadamiają-
ce społeczeństwu, a szczególnie nauczycielom, wychowawcom 
i rodzicom opisanych zagrożeń i budzenie wrażliwości aksjolo-
gicznej540.

Współcześnie dominują dwa typy podejścia pedagogów do 
kultury popularnej. Jedni z nich nie dostrzegają jej oferty i igno-
rują ją. Nie interesują się kulturą popularną, nie odczuwają po-
trzeby, aby się z nią zapoznać i włączyć do działalności wycho-
wawczej. Funkcjonują wówczas w błogiej nieświadomości, a nie-
powodzenia wychowawcze tłumaczą najczęściej „zepsuciem” 
współczesnej młodzieży. Druga grupa pedagogów to osoby, któ-
re znają kulturę popularną i zajmują wobec niej bardzo krytyczne 
stanowisko. W konsekwencji starają się ochronić młodych ludzi 
przed jej negatywnym wpływem, przez zniechęcanie do kultu-
ry popularnej i zachęcanie do korzystania z kultury wysokiej. Te 
strategie są niewystarczające, bowiem ich efektem jest pozosta-
wienie młodych ludzi zupełnie samych w kształtowaniu umie-
jętności korzystania z kultury popularnej541.

Jednak tą sytuację można i trzeba zmienić. Współcześni bada-
cze kultury proponują podjęcie działań, które nazywają „demi-
styfikacją /demitologizacją/ mediów” (N. Postman), „dekonstruk-
cją kultury masowej” (S. Aronowitz) czy „semiologiczną party-

539 Por. L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne 
dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2000, s. 237.

540 Por. J. Dobrołowicz, Pedagogika wobec aksjologicznych złudzeń kultury popu-
larnej, art. cyt., s. 59.

541 Por. tamże, s. 57.
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zantką” (U. Eco)542. Istota tych działań polega na krytycznej ana-
lizie i interpretacji tekstów medialnych oraz na uświadamianiu 
społeczeństwu mechanizmów funkcjonowania mediów. Dlatego 
konieczne jest, by zmienić dotychczasowe podejście pedagogów 
do mediów. Ważne jest, by pedagodzy uznali kulturę popularną 
za pełnoprawny i ważny obszar oddziaływań pedagogicznych, 
ponadto istnieje potrzeba dokonania istotnych przemian w sy-
stemie wartości i kompetencji pedagogów. Niezbędne stają się 
również umiejętności analityczne, wrażliwość, gotowość włącza-
nia tego, co odmienne i traktowane często marginalnie, w obręb 
aktywności edukacyjnej oraz umiejętności krytycznego dystansu 
wyzwalającego talenty demaskatorskie543. Ponadto ważna staje 
się wiedza na temat tego, czym interesuje się młodzież, jakie cza-
sopisma czyta, jakie ogląda programy telewizyjne, w jakie gry 
komputerowe gra. Tylko wtedy pedagog będzie mógł nauczyć 
się od młodzieży ich rozumienia świata, ich sposobu doświad-
czania kultury popularnej i odpowiednio wykorzystać tę wiedzę 
w działalności pedagogicznej. Wówczas kultura popularna może 
stać się etapem na drodze do uczestniczenia w kulturze wyso-
kiej. Pedagog winien stać się przewodnikiem po współczesnych 
mediach544.

W dzisiejszej przestrzeni medialnej obok telewizji, Internetu, 
prasy znajduje się również radio, dzięki szybkości informowania 
i łatwej dostępności. Wśród młodzieży coraz powszechniejsze 
staje się zjawisko tzw. „słuchania towarzyszącego” radia, czyli 
słuchania podczas wykonywania innych czynności. Młodzi lu-
dzie chętnie i często słuchają radia także dlatego, że mogą brać 
aktywny udział we współtworzeniu charakteru stacji. Aktywność 

542 Por. L. Witkowski, Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne 
dla nowoczesnych nauczycieli, dz. cyt., s. 237.

543 Por. A. Zeidler-Janiszewska, Szanse pedagogiki w ponowoczesnym świecie, w: 
Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, red. Z. Melosik, Poznań 1995, s. 14.

544 Por. J. Dobrołowicz, Pedagogika wobec aksjologicznych złudzeń kultury popu-
larnej, art. cyt., s. 58-59.
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ta przejawia się w samym odbiorze treści audycji, jak również 
w możliwości oddania głosu na ulubioną piosenkę, zespół mu-
zyczny, czy też poprzez uczestnictwo w konkursach, w których 
wartość nagrody przewyższa często pensje rodziców545.�

Zatem bardzo ważne jest przygotowanie młodych ludzi do ra-
cjonalnego, selektywnego i efektywnego korzystania z mediów 
we wszystkich ich funkcjach. Temu celowi ma służyć edukacja 
medialna, która ma za zadanie przygotowanie do właściwe-
go odbioru przekazów medialnych, kształtowanie kompetencji 
w zakresie obsługi i wykorzystywania narzędzi medialnych oraz 
informatycznych, a także rozwijanie kompetencji w zakresie po-
sługiwania się językiem mediów546.�

545 Por. S. Juszczyk, Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagro-
żenia (o problemach tworzącego się społeczeństwa informacyjnego), Katowice 2000, 
s. 75-76.

546 Por. W. Strykowski, Rola mediów i edukacji medialnej we współczesnym społe-
czeństwie, art. cyt., s. 117-118.
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Zakończenie 

Wartości odgrywają istotną rolę zarówno w życiu osobistym, 
jak i społecznym człowieka. Leżąc u podstaw wszelkich ludzkich 
celów, pragnień i dążeń, determinują jego wybory i działania. 
Człowiek potrzebuje takich wartości, które równocześnie po-
rządkują i ukierunkowywują go, dają poczucie bezpieczeństwa 
i przynależności oraz stanowią punkt odniesienia dla jego egzy-
stencji, ponadto mają możliwość zaspokojenia najgłębszych jego 
potrzeb, w tym także potrzeby sensu życia. Nie są one czymś 
wrodzonym, lecz nabytym. Wprowadzanie w świat wartości 
rozpoczyna się dzięki innym ludziom, ale życie według wartości 
odbywa się na drodze podmiotowego zaangażowania człowieka 
w rozwój i pielęgnowanie wartości oraz poprzez nieustanne ot-
wieranie się na nie. Wartości i wartościowanie są wpisane w ży-
cie człowieka, nadają mu kształt, czynią go pełniejszym i wyrazi-
stym. W związku z tym stają się one determinantem jego wycho-
wania, warunkują jego integralny rozwój. 

Obecnie potrzebny jest głęboki namysł nad procesem wy-
chowania do wartości, zwłaszcza tych uniwersalnych i ponad-
czasowych, które stanowią podstawę egzystencji. Wiąże się to 
z faktem, iż człowiek XXI wieku żyje w świecie aksjologicznego 
chaosu, co wiąże się z kryzysem ideałów, relatywizacją wartości 
i zbyt łatwym usprawiedliwianiem zachowań niezgodnych z za-
sadami moralnymi oraz negowaniem dotychczasowych autory-
tetów. Dlatego wychowanie do wartości i poprzez wartości może 
stać się antidotum na aktualne problemy i trudności.

Współczesny świat jest jakościowo inny niż niegdyś, niespój-
ny, podlega szybkim zmianom i kształtuje inną rzeczywistość 
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192 ZAKOŃCZENIE

edukacyjną, nasyconą zarówno wartościami, jak i antywartościa-
mi, z odmiennym sposobem funkcjonowania w niej człowieka 
oraz nowymi jego potrzebami. Człowiek zmienia się coraz bar-
dziej pod wpływem  przemian społeczno-kulturowych. Dlatego 
wybór celów i wartości w procesie wychowania nie może być 
przypadkowy, a osoby wychowujące powinny być przewodni-
kami i mistrzami prowadzącymi ku lepszej przyszłości. Warto 
również wskazać, iż aksjologiczne wyposażenie wychowawcy 
decyduje o podobnym wyposażeniu wychowanka. 

Należy podkreślać ogromną potrzebę edukacji aksjologicznej 
i harmonijnej współpracy w tym zakresie, która powinna być re-
alizowana w każdym środowisku życia, poczynając od tego pier-
wotnego, czyli rodziny, poprzez wszystkie szczeble szkolnictwa, 
Kościół, grupy rówieśnicze i środki masowego przekazu.
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