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Wstęp
Nadrzędnym celem wychowania jest pomoc wychowankowi
w osiąganiu pełni człowieczeństwa1. Zadaniem wychowania ma
być – w przekonaniu wielu pedagogów – wszechstronny rozwój
człowieka i przygotowanie go do życia w społeczeństwie. Zakłada to oddziaływanie na wychowanka w sposób całościowy, to
znaczy ujmujący go wraz ze wszystkimi składnikami tworzącymi
jego ludzki byt2. Zdaniem Władysława Cichonia, „każdy człowiek
jest duchowo-cielesną całością, na którą składa się wiele elementów strukturalnych, tkwiących u podłoża psychiki i kształtujących
osobowość oraz charakter człowieka”3. Jednym z tych elementów
jest religijność. Coraz powszechniejszy staje się pogląd, że religijność, ponieważ dotyczy całej sfery postaw i działalności człowieka, pełni bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu osobowości4.
W przekonaniu Zdzisława Chlewińskiego „osobowościowe walory religijności dojrzałej stwarzają dla jednostki szansę realizacji
wartościowych, twórczych możliwości własnej osobowości w zaZob. np. W trosce o integralne wychowanie, red. M. Nowak, T. Ożóg, A. Rynio,
Lublin 2003; J. Tarnowski, Człowiek – dialog – wychowanie. Zarys chrześcijańskiej
pedagogiki personalno-egzystencjalnej, „Znak” 1991, nr 439; J. Majka, Wychowanie
chrześcijańskie – wychowaniem personalistycznym, w: Wychowanie personalistyczne,
red. F. Adamski, Kraków 2005.
2
Por. W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, Kraków 1996, s. 115.
3
W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie, dz. cyt., s. 114.
4
Por. Z. Chlewiński, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, Poznań 1991,
s. 85. Zob. również: K. Olbrycht, Rola edukacji religijnej i wychowania religijnego, w:
Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005.
1
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kresie stosunku do transcendencji, do innych osób, do samego siebie i całego świata otaczającego”5. Koresponduje to (choć wypowiedziane w innym kontekście naukowym) z przekonaniem Karla
Löwitha, który napisał6, że każde ludzkie myślenie o sensie życia
krąży ostatecznie wokół trzech pojęć: Boga, człowieka i świata.
Każde dążenie do wiedzy zawsze starało się w harmonijny sposób
połączyć te trzy pojęcia i dokładnie określić ich wzajemny stosunek. W zależności od tego, jak te trzy pojęcia są rozumiane i wzajemnie łączone, każdy światopogląd otrzymuje własną postać
i swój własny charakter, nawet jeśli się eliminuje jeden z elementów tej trójcy (jak to jest w ateizmie), redukując problem do relacji
między człowiekiem a światem. Problemu religijności nie da się
więc ominąć w procesie wychowania, jeśli wychowanie będziemy
rozumieć jako troskę o pełnię człowieczeństwa wychowanka. Nie
każdy jednak sposób przeżywania własnej religijności ma wartość
osobotwórczą. Istnieją typy religijności, które posiadają charakter
apersonalny, które mogą stanowić barierę dla rozwoju osobowego.
Są one skonstruowane w oparciu o określone przekonania religijne, powstałe z pojęć nieścisłych, a nawet błędnych, fałszywych.
Praca ta jest próbą diagnozy stanu świadomości religijnej budowanej w oparciu o system pojęć religijnych i jej związku religijnością, jej typami. Badanie tego aspektu religijności jest istotne
zarówno dla oceny jakości religijności, jak też w kontekście zmieniającej się kultury.
Lata 90-te przyniosły naszemu krajowi istotne zmiany w obszarze kultury szeroko pojętej. Zmiany te stawiają nowe wyzwania przed Kościołem w Polsce, jego misją, a więc również przed
chrześcijańskim wychowaniem, któremu służy m.in. katecheza.
Ponieważ, jak zauważa J. Mariański, „to, co dzieje się w społeczeństwie, ma swoje odbicie w religijności i odwrotnie, to, co dzieje się
Z. Chlewiński, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, dz. cyt., s. 85.
Por. K. Löwith, Gott, Mensch und Welt in der Metaphisik von Descartes bis zu
Nietzsche, Göttingen 1967, s. 9.
5
6
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z wartościami religijnymi, wpływa na stan świadomości społecznej”7, powstaje pytanie, czy typ religijności, jaki dominował dotąd w naszym kraju, pozwoli chrześcijanom stawić czoła nowym
wyzwaniom społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Liczne
analizy religijności polskiej prowadzą do wniosku, że istnieje konieczność zmian na tej płaszczyźnie.
Należy podkreślić, że istnieją w Kościele polskim wysiłki, inicjatywy i aspiracje sprzyjające odnowie religijnej, która z pewnością jest niezbędna w nowym kontekście społeczno-kulturowym.
Niniejsza praca chce być przyczynkiem do tej odnowy, biorąc sobie jako punkt wyjścia dziedzinę wychowania chrześcijańskiego,
w szczególności zaś szkolne nauczanie religijne – katechezę. Katecheza jest bowiem miejscem decydującym dla odnowy wspólnoty Kościoła, a także zaangażowania chrześcijan w społeczeństwie. Stanowi ona integralną część misji Kościoła. Pod wieloma
względami konstytuuje jego wymiar profetyczny. Jest ona drogą
do zrozumienia wiary, jej istoty, i zastosowania jej w praktyce na
wzór Jezusa. Budzi ona zmysł krytyczny, który czyni chrześcijan zdolnymi do współpracy na rzecz odnowy Kościoła i zmian
w społeczeństwie. Tak rozumiana katecheza jest procesem wychowania, które prowadzi osoby i wspólnoty do dojrzałości w wierze.
W tej perspektywie katecheza w żaden sposób nie ogranicza się
do przekazu doktryny. Jest ona najpierw i przede wszystkim przekazicielką Dobrej Nowiny, orędzia, które nadaje sens egzystencji
i przemienia życie.
Tymczasem praktyka katechetyczna oraz codzienne życie pokazują, że usłyszane orędzie jest często postrzegane jako ciężkie
brzemię, jako źródło lęku, który prowadzi chrześcijan bardziej do
poddania, niż do wolnego i radosnego wyrażania swej wiary, niejednokrotnie jako ograniczenie własnego rozwoju.

7

s. 5

J. Mariański, Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1993,
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Moja hipoteza w tym kontekście jest następująca: istnieją pojęcia religijne głęboko zakorzenione w mentalności, która jest
nieadekwatna, wręcz zafałszowana. Pojęcia takie utrudniają czy
wręcz czynią niemożliwym wolny akt wiary. By go uczynić możliwym, konieczna jest praca nad gruntowną rekonstrukcją pojęć
religijnych.
Ponieważ nauczanie religijne, katecheza zajmują znaczące
miejsce w działalności duszpasterskiej Kościoła, mogą one być
miejscem par excellence pracy na rzecz transformacji pojęć religijnych i stać się dzięki temu nośnikiem odnowionego sensu orędzia
chrześcijańskiego w kontekście współczesnej kultury. Istnieją jednak pewne warunki do spełnienia. Wymienię trzy, które wydają
się być najistotniejsze:
– Konieczność wzięcia pod uwagę kultury, będącej w procesie
przemian
Katecheza, nauczanie religijne nie mogą mieć miejsca w oderwaniu od kultury, w której żyją katechizowani, uczniowie. „Kultura jest zawsze w miejscu przecięcia się rzeczywistości społecznej
i indywidualnej; dotyka ona wspólnych punktów odniesień, które
zawiązują ciało społeczne. Jednocześnie dotyka tego, co najbardziej intymne, głębokie w osobie jako jednostce, tego, co pozwala
jej istnieć w komunikacji z innymi, interpretować własną egzystencję i realizować swoje cele. Jeśli taka jest kultura i jej funkcje,
inkulturowanie wiary oznaczać będzie uczynienie jej znaczącą
w polu debat społecznych i dla podmiotów w tym, co jest dla nich
najbardziej żywe, palące”8. Trzeba podkreślić, że inkulturacja nie
jest zwykłą adaptacją wiary do kultury wynikającą z dawnej instrukcji katechetycznej przy jednoczesnym zastosowaniu nowych

8
A. Fossion, La catéchèse dans le champ de la communication. Ses enjeux pour
l’inculturation de la foi, (coll. Cogitatio fidei), Paris 1990, s. 483.
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pojęć i nowoczesnych technik pedagogicznych9. Zakorzenienie
wiary w kulturze, dialog wiary z kulturą oznacza twórczą interpretację chrześcijańskiego orędzia w danym kontekście kulturowym. Inkulturacja wiary zawsze pociąga za sobą pytanie o Boga:
Jak postrzegany jest Bóg w danym kontekście historyczno-kulturowym? W jakiego Boga wierzy (lub nie wierzy) współczesny człowiek, jaki jest Bóg dzisiejszego człowieka?10. Postulat inkulturacji,
w świetle powyższych sformułowań, pociąga za sobą konieczność
zmian akcentów na płaszczyźnie teologicznej i pedagogicznej.
– Konieczność zmiany akcentów teologicznych
Jeśli chce się brać pod uwagę kulturę w szeroko pojętym procesie wychowania chrześcijańskiego, wymaga to wysiłku odnowy
teologicznej. W istocie, na płaszczyźnie teologicznej narzuca się
wręcz zmiana języka i pojęć. Sprecyzuję w końcowej części pracy,
w jakiej perspektywie ta transformacja winna się dokonać. Zasygnalizuję tutaj jedynie, że chodzi o przejście od chrześcijaństwa
skupionego na prawie, lęku, posłuszeństwie i zasłudze do chrześcijaństwa skoncentrowanego na łasce, zaufaniu, wolnym uznaniu
osób i zaangażowaniu we wspólnotę chrześcijańską i w budowanie świata lepszego dla wszystkich.
– Konieczność zmian akcentów w pedagogice
Kolejny obszar wymagający zmiany akcentów dotyczy pedagogiki. Katechizowany nie może być postrzegany jako konsument, ale jako podmiot – aktor. Wyklucza to sytuację zależności.
Co do katechety, nie może on być osobą, która ogranicza się do
przekazu wiedzy odgórnie. Powinien być ekspertem, który potrafi animować proces uczenia się przez samych katechizowanych,
9
10

Por. P. Arrupe, Catéchèse et inculturation, „Lumen Vitae” 4 (1977), s. 447.
Por. M. Kowalczyk, Inkulturacja katechetyczna, Gniezno 1998, s. 42.
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powinien być przewodnikiem, który inspiruje do osobistych poszukiwań. To przemieszczenie pedagogiczne idzie w parze z teologicznym, jedno wymaga drugiego. Jeśli zmiany w pedagogice
nie idą w parze ze zmianami myślenia teologicznego, wówczas
najlepsze metody pedagogiczne, najlepsze teorie narażone są na
ryzyko bycia bezpłodnymi, nieskutecznymi dla procesu obudzania wiary i dojrzewania w niej i przez to dla budowania dojrzałości osobowej11, co stanowi podstawowy sens wychowania w ogóle, a wychowania chrześcijańskiego w szczególności. Ponieważ
„osobowość człowieka kształtuje się od najwcześniejszych chwil
pod wpływem trzech czynników: genetycznego, środowiskowego
(zwłaszcza społecznego) oraz związanego z własną aktywnością,
podejmowaną w sposób wolny i celowy”12, podjęcie świadomych
działań wychowawczych od najwcześniejszych lat życia człowieka wydaje się być powołaniem wychowawcy chrześcijańskiego.
Biorąc pod uwagę powyższe postulaty, współczesny wyznawca Chrystusa staje wobec konieczności przemyślenia swojego
sposobu bycia chrześcijaninem w nowym kontekście społecznokulturowym, który cechuje pluralizm, komunikacyjność i antydogmatyzm. Z novum esse winno wypływać novum agere chrześcijańskiego życia w Duchu Świętym13.
Nowy sposób bycia chrześcijaninem, a co za tym idzie – nowy
sposób działania po chrześcijańsku, adekwatny do kontekstu kulturowego XXI wieku, winien wyrastać z diagnozy i krytycznej
oceny stanu rzeczy. Biorąc zatem pod uwagę fakt, że celem wychowania chrześcijańskiego jest towarzyszenie osobom w procesie
dojrzewania ich osobowości na wszystkich jej poziomach, a wiec
Na temat wpływu pojęć religijnych na całą osobowość zob. Z. Chlewiński,
Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, dz. cyt., s. 83-119.
12
M. Braun-Gałkowska, Dziecko w świecie mediów, http://www.vulcan.edu.
pl/eid/archiwum/20003/06/dziecko.html, wydruk z dnia 14.08.2006.
13
Por. J. Charytański, Zmagania o kształt katechezy w Polsce, Kraków 2001,
s. 55
11
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również na poziomie religijnym, oraz mając świadomość wagi
pojęć religijnych dla tegoż rozwoju, zasadniczym problemem tej
pracy jest zbadanie, jak młodzież licealna rozumie kluczowe dla
katolicyzmu pojęcia religijne. Procedurę rozwiązania postawionego problemu odzwierciedla struktura pracy.
Praca składa się z dwóch części. Pierwsza część – teoretyczna,
poprzedzona wstępem, zawiera analizę podstawowych pojęć stosowanych w rozprawie. Na pierwszym miejscu (rozdział 1.) zostanie przeanalizowane zjawisko religijności: jej struktura, typy,
a także cechy dojrzałości. W rozdziale 2. pierwszej części pracy
przeanalizuję pojęcia religijne i ich rolę w dojrzewaniu religijności. Ostatni rozdział teoretycznej części pracy dotyczyć będzie
wychowania chrześcijańskiego, w ramach którego dokonuje się
proces dojrzewania religijnego.
Część II pracy – empiryczna zawiera opracowanie metod badawczych oraz prezentację wyników przeprowadzonych badań.
W tej części rozprawy zaprezentowano również analizę pojęć religijnych posiadanych przez badane osoby, a także wnioski dla
wychowania chrześcijańskiego. Po zakończeniu umieszczono bibliografię i aneks.
Praca ma charakter interdyscyplinarny: korzysta z dorobku
teologii, psychologii, a także nauk o wychowaniu.
Dziękuję wszystkim, którzy swoją pomocą przyczynili się do
powstania tej pracy, szczególnie zaś Pani Promotor prof. dr hab.
Marii Braun-Gałkowskiej za inspiracje, cenne wskazówki, a także uwagi krytyczne, które stymulowały moją refleksję. Dziękuję
również Panu Z. Sienkiewiczowi z Ośrodka obliczeniowego KUL
za wykonanie obliczeń statystycznych.
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Część I
POJĘCIA RELIGIJNE
W ŚWIETLE LITERATURY
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Rozdział 1

Zjawisko religijności
Czesław Walesa, jeden z badaczy dynamiki rozwojowej religijności człowieka stwierdza, że religijność pojawia się i rozwija
w sprzyjających warunkach (wewnętrznych i zewnętrznych), przy-
bierając różne formy odpowiednio do poszczególnych okresów
rozwojowych14. Poznanie tych warunków wydaje się być istotne dla
podejmowania zadań wychowawczych w duchu chrześcijańskim.
Zbadanie zjawiska religijności pozwoli stwierdzić, jaką rolę odgrywają pojęcia religijne w rozwoju religijności. Dlatego treść tego
rozdziału stanowi próbę odpowiedzi na pytania: Czym w ogóle
jest religijność? Jakie są jej komponenty? Czym jest religijność dojrzała? Jakie są kryteria dojrzałej religijności?

1.1. Pojęcie religijności
Paweł Socha klasyfikuje religijność pośród dziedzin związanych z duchowym życiem człowieka i określa ją jako „podejmowany w obrębie procesów poznawczych wysiłek jednostki, aby
przyjmować coś za prawdę; zjawisko o charakterze motywacyjnym, funkcja psychiczna; jej oczekiwanym rezultatem jest utrzymanie niezbędnej stabilności percepcji otoczenia i samego siebie.
Treściami wiary (materiałem konstruowania obrazu świata) mogą
14

Por. Cz. Walesa, Rozwój religijności człowieka, t. 1: Dziecko, Lublin 2005, s. 6.
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być przekonania i wyobrażenia religijne, naukowe, potoczne, paranaukowe itp. Nazywa się je światopoglądem”15. W ujęciu Pawła
Sochy „religijność zawiera się w aspektach:
– intensywności postawy wobec religii jako globalnego stosunku
do tego, co badanemu kojarzy się z jego wyznaniem religijnym
(w szczególności zaś z uznanymi empirycznie za dyskryminatywne, zasadniczymi elementami doktryny, moralności, kultu
i organizacji religijnej);
– struktury elementów doktryny religijnej, moralności religijnej,
kultu religijnego i organizacji religijnej, składających się na system przekonań i wyobrażeń jednostki”16.
Pojęcie religijności rozpatruje się w jego znaczeniu podmiotowym i przedmiotowym. Rozumiana przedmiotowo religia oznacza „zespół prawd, norm postępowania, czynności obrzędowych,
instytucji, które wyjaśniają i regulują stosunek człowieka jako jednostki czy członka grupy społecznej do Boga”17. Ten stosunek do
Boga, przeżywany i realizowany indywidualnie, składa się na religię w znaczeniu podmiotowym, czyli na religijność.
Z. Chlewiński definiuje religijność jako „całokształt przekonań,
doświadczeń i zachowań podmiotu związanych z przeżywaniem
relacji do świata transcendentnego – Boga”18. Jako rzeczywistość
„indywidualnie przeżywana przez podmiot”19, może być ona
ujęta, scharakteryzowana za pomocą takich wymiarów, jak:
centralność, głębia, autentyczność, a także dojrzałość.
Centralność przejawia się w powiązaniu przedmiotu z podmiotem. Przedmiot jest wtedy centralny, jeśli przyjmuje rolę głów15
P. Socha, Psychologia rozwoju duchowego – zarys zagadnienia, w: Duchowy
rozwój człowieka. Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia, pr. zb. pod red. Pawła
Sochy, Kraków 2000, s. 17.
16
P. Socha, A. Latała, R. Filas, Religijność osób autonomicznych i nieautonomicznych, Kraków 1991, s. 9.
17
J. Pastuszka, Osobowość a religijność człowieka. Analiza psychologiczna, „Roczniki Filozoficzne”, t. 12, 1964, z. 4, s. 8.
18
Z. Chlewiński, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, dz. cyt., s. 86.
19
Tamże, s. 68.
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nego, centralnego regulatora funkcjonowania człowieka, tzn. jednostka przypisuje przedmiotowi wartość pierwszorzędną, której
podporządkowane są inne wartości.
Głębia religijności jest odzwierciedleniem stopnia zaangażowania w przedmiot: może on być przez jednostkę w różnym stopniu przemyślany, przeżywany jako wartość o dużej mocy zobowiązującej.
Autentyczność religijności pojmuje się jako poznawczo-emocjonalną akceptację wartości religijnych, a także postępowanie
zgodne z wymaganiami, które implikują wartości religijne, nawet w sytuacjach trudnych.
Dojrzałość religijna jest rzeczywistością, do której dochodzi się
stopniowo. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy wartości religijne
są celem, a nie środkiem do osiągnięcia innych celów.
Ponieważ religijność dojrzała znajduje się w centrum zainteresowań wychowania chrześcijańskiego i nauczania religijnego,
odgrywając istotną rolę integrującą osobowość20, także dlatego
stanowi przedmiot badań w ramach tej pracy, rzeczywistość tę
przeanalizuję bardziej szczegółowo w osobnym punkcie.

1.2. Struktura religijności
Zdaniem A. Usowicza wewnętrznym i jednocześnie podstawowym elementem relacji człowieka do Boga jest przeżycie religijne21. Cechą charakterystyczną istoty przeżycia religijnego jest jego
ścisła łączność z przedmiotem jako swoim korelatem22, natomiast
samo zetknięcie się z nim rozpoczyna się od procesów poznawPor. Z. Chlewiński, Religia a osobowość człowieka, w: H. Zimoń (red.), Religia
w świecie współczesnym. Zarys problematyki religiologicznej, Lublin 2000, s. 105.
21
A. Usowicz, Człowiek religijny, „Roczniki Filozoficzne”, t. 2-3, 1949-50, z. 4,
s. 125.
22
W. Kwiatkowski, Wyniki badań eksperymentalnych z psychologii religii za okres
ostatnich pięćdziesięciu lat, „Collectanea Theologica”, R. 29 (1958), f. 1-4, s. 234.
20

22

czych, które towarzyszą rozwojowi przeżycia religijnego. Jak zauważa W. Prężyna, „udział ich w poszczególnych przypadkach
może być (...) różny. Procesy poznawczo-intelektualne mogą więc
spełniać funkcję wiodącą, zasadniczą, ale mogą też zejść do roli
elementu drugorzędnego, gdy zostaną przesłonięte elementami
uczuciowymi. Zależy to od poziomu intelektualnego jednostki,
od jej cech osobowości, inny też bywa ich udział w przeżyciu religijnym dzieci, a inny w przeżyciu religijnym człowieka dorosłego. Zasadniczo jednak element intelektualno-poznawczy jest
istotnym komponentem przeżycia religijnego”23, które zawiera
również czynnik emocjonalny, uczuciowy, a także aktywny, działaniowy (behawioralny)24. Czynniki te zostaną opisane poniżej
jako elementy konstytutywne, strukturotwórcze religijności.
Przytoczona powyżej definicja religijności jako osobowej i pozytywnej relacji człowieka do Boga, wyrażającej się za pomocą
różnych przeżyć, procesów i stanów psychicznych człowieka,
jakkolwiek istotna, nie wyjaśnia niczego, co odnosiłoby się do
struktury religijności. Tymczasem pytanie o to, jak jest ukształtowana religijność, z jakich komponent jest zbudowana z punktu
widzenia pedagogicznego wydaje się być bardzo istotna, choć do
zbadania z pewnością o wiele trudniejsza niż same jej przejawy.
Dla wychowania religijnego poznawanie i badanie struktury religijności jest ważniejsze niż badanie samych przejawów religijności. Wiąże się to ściśle z celem, jaki sobie stawia wychowanie
religijne, a mianowicie z wychowywaniem do dojrzałej religijności. Zdaniem Cz. Walesy ważne jest „ustalenie takich parametrów
czy dziedzin religijności, według których może być prowadzona
analiza jej rozwoju”25.
23

s. 43.

W. Prężyna, Funkcja postawy religijnej w osobowości człowieka, Lublin 1981,

Por. Z. Chlewiński, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, dz. cyt., s. 86.
Cz. Walesa, Struktura religijności człowieka. Analiza psychologiczna, „Zeszyty
Naukowe KUL” 41:1998 nr 3-4 (163-164), s. 3.
24
25
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W psychice człowieka jako istoty rozumnej wyróżnia się trzy
wzajemnie powiązane sfery:26
1. poznanie (komponenty poznawczo-informacyjno-orientujące)
2. ustosunkowanie (uczucia, motywy, wartości lub ogólniej:
komponenty emocjonalno-motywacyjne)
3. działanie (komponenty decyzyjno-ekspresyjno-wykonawcze).
Na poziomie religijności tym trzem sferom psychiki człowieka
można przyporządkować odpowiednio trzy dziedziny religijności:
1. świadomość religijną
2. uczucia religijne
3. decyzje religijne.
Jak podkreśla Cz. Walesa, „poszczególnych dziedzin religijności nie można traktować jako fragmentów całości, gdyż mają one
charakter jednostek holistycznych. Nie mają też one niezależności
parametrów psychometrycznych, ale odnoszą się do siebie zarówno pośrednio – poprzez odniesienie do całości religijności, którą
współtworzą – jak i bezpośrednio, na przykład dana świadomość
religijna modyfikuje odpowiadające jej uczucie. Dlatego też określone rozwiązanie problemu religijnego w jednej dziedzinie rzutuje na sposób rozwiązania tego problemu w dziedzinach pozostałych”27. Poszczególne płaszczyzny religijności są więc ze sobą
ściśle powiązane i współzależne. Niemniej, trzeba podkreślić, że
każdy z przytoczonych wymiarów religijności posiada swoją specyfikę, sobie właściwą treść, co pociąga za sobą odrębny sposób
analizy zjawiska religijnego.
W niniejszej pracy przedmiotem badań jest wymiar świadomości religijnej. Świadomość religijna jest rzeczywistością złożoną
i „obejmuje wiadomości, pojęcia, przekonania, światopogląd i to
wszystko, co określamy terminami mentalność, umysłowość, intelekt.
Wyraża się ona nie tylko w bardziej zinterioryzowanej wiedzy, ale
jeszcze bardziej w religijnej interpretacji świata, wydarzeń oraz
26
27

Por. Cz. Walesa, Struktura religijności człowieka, art. cyt., s. 3.
Cz. Walesa, Struktura religijności człowieka, art. cyt., s. 4.
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w ujmowaniu religijnych znaczeń i ostatecznego sensu zdarzeń
życia osobistego i historii ludzkiej”28.
W świadomości religijnej reprezentowane jest to, co „się dzieje” w człowieku (pasywny aspekt działalności człowieka) oraz to,
co człowiek „czyni” (aktywny aspekt tej działalności) – przy czym
oba aspekty uwzględniają zarówno kształtowanie się relacji człowieka do Boga, jak i cechy tej relacji oraz charakterystykę samego
Boga.
Zdaniem Cz. Walesy najprostszą metodą badania świadomości religijnej danego człowieka jest określenie poziomu i jakości
jego rozumienia własnej relacji do Boga. To rozumienie jest raczej
świadomością znaczenia, aniżeli samym znaczeniem i pozostaje
w ścisłym związku z asercją, czyli uznawaniem, a tym samym
z preferencją, wyborem i decyzją29.
Istotnymi komponentami rozumienia są: pamięć jako zdolność
przechowywania i odtwarzania efektów doświadczenia oraz wartościujące myślenie poprzez wybiórcze gospodarowanie zasobem
doświadczenia. Dlatego też rozumienie religijne to aktualizowanie
się poznania w ramach posiadanej wiedzy i umiejętności dotyczących relacji do Boga: własnej oraz innych ludzi. Chodzi tu o potencjalność przejścia ze stanu czysto poznawczego do stanu decyzyjnego i dalej – do samego działania (co wyraża wiedzę gorącą).
W tym kontekście powstaje pytanie: Czy każda wiadomość,
pojęcie, rozumienie dotyczące treści religijnej jest elementem
omawianej dziedziny? Wydaje się, że najlepszym kryterium różnicującym jest moc regulacyjna danego elementu świadomości:
na ile powoduje i warunkuje pozytywne relacje łączące człowieka
z Bogiem, a w konsekwencji i rozwiązanie niektórych problemów
własnej egzystencji, w jakim zatem stopniu wpływa na zachowanie religijne, np. na przebieg własnej modlitwy? Jest to więc taka
poznawcza reprezentacja znaczeń religijnych, która ma wpływ na
28
29

Cz. Walesa, Struktura religijności człowieka, art. cyt., s. 5.
Por. Cz. Walesa, Struktura religijności człowieka, art. cyt., s. 6.
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indywidualne, osobiste ustosunkowanie się pozytywne do Boga.
Powracamy tu zatem do definicji religijności.
W tej reprezentacji można wyróżnić aspekt denotacyjny (czysto
informacyjny) i konotacyjny (skojarzeniowy)30. Aspekt denotacyjny jest podstawowy, gdyż bez niego świadomość religijna pozostawałaby bez oparcia czy fundamentu. Jednakże moc regulacyjna
tej świadomości wypływa głównie z tego wszystkiego, co określa
się jej aspektem konotacyjnym.
Jeśli by określać moc regulacyjną, czyli siłę wpływu na ludzkie
zachowanie świadomości religijnej, to ogólnie większa jest moc regulująca tych elementów świadomości religijnej, które pochodzą
z „wolności ducha” niż tych, które wywodzą się z „przymusu i litery”. Informacja bowiem, której człowiek poszukuje spontanicznie i z ważnych powodów (jako odpowiedź na pole problemów),
zostaje głębiej zasymilowana i przedostaje się do struktur bardziej
centralnych31. Stwierdzenia te stanowią wyzwanie dla wychowania religijnego.
Należy podkreślić fakt, że moc regulująca świadomości religijnej (siła wpływu na zachowanie) może się ujawnić w każdej dziedzinie religijności. Dlatego też sprawa świadomości jest dla religijności pierwszorzędna i centralna. Jest to jeden z powodów, dla
których stanowi ona przedmiot badań w ramach tej pracy. Drugi
ważny powód to ten, że pedagodzy mają na nią wpływ, tzn. mogą
pomóc uczniowi kształtować jego własną świadomość religijną.
Świadomość religijna jest rzeczywistością dynamiczną, pozostającą w płynnym procesie kształtowania się oraz aktualizowania
– na bazie struktur już ukształtowanych i skrystalizowanych. Biorą w tym udział wszystkie pozostałe dziedziny religijności – one ją
współtworzą. Stwierdzenie to implikuje dla wychowania religijnego konieczność wzięcia pod uwagę wiedzy wcześniejszej. Uczeń,
30

pracy.
31

Szerzej o denotacji i konotacji w punkcie 2. rozdziału 2. pierwszej części
Por. Cz. Walesa, Struktura religijności człowieka, art. cyt., s. 7-8.
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stając się podmiotem oddziaływań wychowawczych, nie jest białą
niezapisaną kartą. Posiada już jakąś wiedzę, pewne doświadczenie, które uczestniczą w procesie poznawczym. Wychowywane
w środowisku ludzi wierzących dziecko w sposób spontaniczny naśladuje sposób działania i postrzegania swojego otoczenia
– oczywiście w ramach swoich możliwości rozwojowych – na
płaszczyźnie emocjonalnej, intelektualnej i działaniowej.
Poszczególne parametry uwidaczniają się z większą siłą w zależności od sytuacji życia religijnego danej jednostki i jej otoczenia.
I tak na przykład w sytuacji wyłaniania się pierwszych przejawów
religijności u małego dziecka o jakości tej religijności świadczy
więź ze wspólnotą osób wierzących (wskaźnik emocjonalny). Gdy
jednak trzeba określić poziom rozwoju religijności zaawansowanej, chyba najbardziej trafną informację znajdziemy w dziedzinie
świadomości religijnej32. Są to więc uwarunkowania rozwojowe.
Na każdym etapie rozwojowym dominuje inny wskaźnik33. W życiu dorosłym poszczególne wskaźniki (emocjonalny, poznawczy
i behawioralny) powinny harmonijnie współistnieć.

1.3. Etapy rozwoju religijności
Religijność jest rzeczywistością wielowymiarową, podlegającą
rozwojowi (stadialność, przechodzenie z jednego etapu na drugi). Istnieje wiele teorii opisujących procesy rozwojowe religijności. Opiszę tu model opracowany przez amerykańskiego teologa
i psychologa Jamesa W. Fowlera, jako że wydaje się on być najpełniejszy, uwzględniający dokonania innych badaczy.
Analizując koncepcję rozwoju religijnego J.W. Fowlera, Paweł
Socha pisze, że „stadialność rozwoju wiary (...) jest zakotwiczona
Por. Cz. Walesa, Struktura religijności człowieka, art. cyt., s. 42.
Zob. na ten temat: W. Prężyna, Kształtowanie się życia religijnego w świetle
psychologii rozwojowej, „Znak”, nr 210 (12) 1971, s. 1572-1586.
32
33
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w koncepcjach E. Eriksona, J. Piageta i L. Kohlberga. Fowler podaje właściwości podstawowych okresów życia (Erikson), procesów
poznawczych (Piaget), sądów moralnych (Kohlberg), a w późniejszych pracach także struktur ja (Kegan) jako warunki konieczne,
lecz niewystarczające, zaistnienia danego stadium wiary. Wystarczające są wszystkie razem w interakcji ze sobą, a także z kilkoma
innymi aspektami życia psychicznego (...) oraz z przypadkowymi
okolicznościami konkretnej linii życiowej”34.
Przyjmując teorię stadialności rozwoju wiary, J.W. Fowler ma
na uwadze osiąganie dojrzałości w tej dziedzinie. Jego koncepcja rozwoju wiary porządkuje psychologiczne prawidłowości
rozwoju dotyczące najistotniejszej właściwości życia duchowego
człowieka, którą P. Tillich określa jako „ostateczną troskę”35, jako
coś, co nas dotyczy bezwarunkowo, absolutnie. Jako taka właściwość, „wiara jest procesem procesów poznania, podłożem dla
tworzenia i podtrzymywania przez osobę wszechstronnych systemów sensów, wywodzi się z przywiązania lub zaangażowania
osoby w centra nadrzędnej wartości, które mają moc integracji jej
doświadczeń dotyczących świata, nasyca ona zatem znaczeniem
związki, konteksty i wzorce życia codziennego, przeszłość i przyszłość”36. Jest to – jak pisze P. Socha – uniwersalne dążenie człowieka do sensów i wartości, wyrażających się najpełniej w ostatecznej trosce czy pewnym transcendentnym ideale, objawionym
w chrześcijańskiej tradycji religijnej jako Królestwo Boże37. To dąP. Socha, Teolog jako psycholog: koncepcja rozwoju wiary Jamesa W. Fowlera, w:
Duchowy rozwój człowieka, dz. cyt., s. 169.
35
P. Tillich, Dynamika wiary, Poznań 1987, s. 31n.
36
J.W. Fowler, Faith and the structuring of meaning, w: Ch. Brusselmans, J.W.
Fowler, A. Vergote (Eds.), Toward moral and religious maturity, Silver Burdett,
Morristown, NJ, s. 51-85. Cyt. z przedruku: C. Dykstra i S.L. Parks (Eds.), Faith
development and Fowler, Religious Education Press, Birmingham, Alabama 1986,
s. 25-26.
37
P. Socha, Teolog jako psycholog: koncepcja rozwoju wiary Jamesa W. Fowlera, w:
Duchowy rozwój człowieka, dz. cyt., s. 167.
34
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żenie przechodzi, w przekonaniu Fowlera, przez kolejne etapy,
których wyróżnia on sześć:
1. stadium: wiara intuicyjno-projekcyjna,
2. stadium: wiara mityczno-literalna,
3. stadium: wiara syntetyczno-konwencjonalna,
4. stadium: wiara indywidualno-refleksyjna,
5. stadium: wiara koniunktywna (paradoksalno-konsolidacyjna),
6. stadium: wiara uniwersalizująca (por. tabela 1).
Fowler omawia poszczególne stadia, uwzględniając siedem
aspektów. Pierwszy z nich to forma myślenia (operacji logicznych),
oparta na teorii Piageta i koncepcje psychologów spekulujących na
temat form logiki wykraczającej poza pojęcie operacji formalnych
(dotyczy to dwóch ostatnich stadiów). Drugim aspektem jest forma sądów moralnych (Kohlberg), aspekt z założenia paralelny do
rozwoju wiary, jako że Fowler uważa kwestie moralne za punkt
wyjścia religijnych rozwiązań problemów ludzkiego losu. Aspekt
trzeci to podejmowanie perspektyw (ról) według Selmana, przy
czym powyżej trzeciego stadium rozwoju wiary wprowadzone
pojęcia wykraczają poza koncepcję tego autora.
Kolejne aspekty stadiów rozwoju wiary nie odnoszą się bezpośrednio do jakiejś autorskiej koncepcji psychologicznej; co więcej,
trzy z nich wykraczają poza tradycyjnie rozumianą psychologię.
Czwartym aspektem jest więc zakres społecznej świadomości. Tutaj Fowler uwzględnia wiedzę z zakresu psychologii społecznej,
na bazie której określa aktualny w danym stadium horyzont formułowania przez jednostkę swej tożsamości i odpowiedzialności
moralnej. W każdym stadium istotny jest dla jednostki określony
krąg społeczny (od najbliższej rodziny do ludzkości). Aspekt piąty to umiejscowienie władzy, dotyczące punktów odniesienia, jakie
jednostka uznaje za źródło potwierdzenia swych sądów, wyborów,
rozumienia świata.
Kolejny, szósty aspekt rozwoju wiary to, według Fowlera, forma koherencji w świecie. W pewnym stopniu wyraża on logikę
myślenia o rzeczywistości, lecz inaczej niż to sformułował Piaget.
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Odnosi się on głównie do rozumienia związków między zjawiskami: – od nie tworzącego żadnego systemu, przypadkowego
(epizodycznego), do wysoce abstrakcyjnego systemu reprezentacji
poznawczych, umożliwiających akceptację zasadniczej „jedności
w wielości” bytu. Jeśli wiara jest formą poznawania (knowing), to
aspekt koherencji w świecie wyraża formę tego poznawania. Wreszcie ostatnim aspektem, lecz niezwykle istotnym dla opisu stadiów
rozwoju wiary, jest rola symboli. Rozumieniu symboli poświęcił wiele uwagi między innymi Paul Tillich38. Religia wyraża się
w symbolach, których trwanie i przekaz stanowią o aktualności
i możliwości identyfikacji jednostkowego doświadczenia. Fowler
zwraca uwagę na rolę obu półkul mózgu w tworzeniu symboli jako
treści wiary, która zawsze ma dwie strony: racjonalną (półkula lewa,
konwencjonalnie rozumiane myślenie i jego treść) oraz intuicyjną
(półkula prawa, wyobraźnia, nieświadomość, „jungowskie” treści
podlegające indywiduacji).
Właściwe stadia, zgodnie z chronologią życia człowieka, poprzedzone są fazą nieokreślonego początku we wczesnym dzieciństwie (tzw. niemowlęctwo i wiara niezróżnicowana). Jest to
prestadium, w którym powstają pierwsze percepcyjne doświadczenia (tu – zdaniem Fowlera – mają swój początek preobrazy
Boga). Na tym etapie takie elementy wiary, jak zaufanie, dzielność,
nadzieja i miłość tworzą nieokreślony zlepek. U źródeł rozwoju
wiary jej siłą jest podstawowa ufność niemowlęcia, która wyraża
więź społeczną dziecka i matki. Okres prestadialny trwa, według
Fowlera, do dwóch lat życia. Jego uwzględnienie stanowi konieczne uzupełnienie modelu stadialnego rozwoju wiary, ukazując go
jako proces ciągły, rozpoczynający się wraz z pojawieniem się istoty ludzkiej. Wskazuje również na ważne przesłanki pojawienia się
w życiu człowieka takich a nie innych właściwości wiary oraz na
ewentualne przyczyny zaburzeń rozwoju wiary.

38

P. Tillich, Dynamika wiary, dz. cyt.
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Wiara intuicyjno-projekcyjna
Pierwsze stadium: wiary intuicyjno-projekcyjnej przypada na
wiek 2 do 6-7 lat życia. Wiara na tym etapie stanowi swego rodzaju
zlepek elementów kultury (w tym religii), wchłoniętych przez dziecięcą świadomość, oraz nieskrępowanej „dorosłą logiką” dziecięcej
fantazji. Dotychczasowe doświadczenie percepcyjne i emocjonalne
dziecka ulega swobodnemu przetworzeniu w jego wyobraźni. Nawet jeśli dziecko nie jest wychowywane religijnie, poznaje religię;
mimo sekularyzacji i fragmentaryzacji życia religijnego, symbole
i język religijny są tak szeroko obecne w społeczeństwie, że praktycznie żadne dziecko nie osiąga wieku szkolnego, zanim nie skonstruuje sobie według religijnego nauczania, albo i bez niego, obrazu
lub obrazów Boga. Wynika z tego, że niezbędne treści religijne
pozostają do dyspozycji dziecka od najwcześniejszych lat jego
życia; oczywiście ich repertuar i intensywność przekazywania
są zdecydowanie większe w rodzinie wychowującej świadomie
w duchu konkretnej religii. Te oraz inne treści światopoglądowe „przełamują się” w świadomości dziecka przez specyficzne,
luźne jeszcze, ale niepozbawione pewnej formy, określonej
przez J. Piageta jako „egocentryzm poznawczy”39. Dziecko nie
posiada bowiem jeszcze ukształtowan ej perspektywy podejmowania roli (Selman). Nie potrafi również poprawnie ujmować
związków przyczynowo-skutkowych. Szczególną chłonność
wykazuje natomiast w odniesieniu do opowieści i wyobrażeń
symbolicznych, traktując je nie tylko dosłownie, lecz niezwykle
emocjonalnie, w kategoriach fantazji. Rezultatem jest baśniowy
świat tworzonych przez dziecko wyobrażeń quasi-religijnych
oraz pełna niekiedy egocentrycznej egzaltacji wiara. To w tym
stadium powstaje zdolność przeżywania niezwykle silnych
emocji, także negatywnych, w stosunku do wyobrażeń religij-

39

Zob. na przykład J. Piaget, Narodziny inteligencji dziecka, Warszawa 1966.
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nych Boga, diabła i innych postaci, o których słyszy lub które widzi na religijnych obrazach.
Siłą tej wiary jest wyobraźnia, umożliwiająca swoistą syntezę doświadczenia w sensowne, z punktu widzenia pierwotnej, intuicyjnej samoświadomości, obrazy. Siła tych obrazów jest
– zdaniem Fowlera – oparta na egocentryzmie myślenia, w którym naśladowanie świata dorosłych prowadzi do identyfikacji,
uwzględniającej kulturowe tabu, a także pierwszą świadomość
egzystencjalnych pojęć: śmierci i płci. Doświadczenia te, jeśli
zbytnio zawładną dziecięcą wyobraźnią, stanowią jednak poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju wiary.
Podłożem opisanych tu cech wiary intuicyjno-projekcyjnej
jest impulsywne ja, struktura osobowości wyrosła na gruncie
osiągniętej częściowo kontroli lokomotorycznej oraz koordynacji
wzrokowo-ruchowej. Jednak nie umożliwia to jeszcze – zdaniem Roberta Kegana – uzyskania kontroli impulsów: to raczej
impulsy panują nad dzieckiem; typowe są tu nieopanowane,
nagłe wybuchy emocji, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Kluczową rolę w ich ujarzmianiu pełnią rodzice, poprzez
dostarczanie dziecku wzorów zachowań, w obrębie których
wspomniane impulsy są akceptowane. Kegan nazywa to „kulturą rodzicielską”, skuteczną dzięki jednoczesnemu dostarczaniu
dziecku bezpieczeństwa i miłości.
Wiara mityczno-literalna
Pojawienie się tego stadium (około 6,5 – 11-12 lat życia) zbiega się z zaistnieniem u dziecka zdolności do myślenia w kategoriach operacji konkretnych i innych form charakte
rystycznych dla tego wieku40. Procesy intelektualne zdają się być
tak intensywne, że – jak twierdzą psychoanalitycy (faza latencji)
40
Por. L. Wołoszynowa, Młodszy wiek szkolny, w: M. Żebrowska (red.), Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Warszawa 1977, s. 606-623.
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– prowadzi to do dominacji dążenia do poznania, czym są rzeczy
(co jest „naprawdę”, a co się tylko „zdaje” – konkretność). Dążenie
to wyraża się na przykład w antropomorficznym charakterze obrazu Boga (starzec z siwą brodą, mieszkający na szczycie świata).
Pojmowanie to jest „literalne” nie z powodu „literalności” obrazu
Boga, lecz z powodu wymagania tej literalności przez dziecięcy
umysł. Zdobyta właśnie umiejętność rozumowania w kategoriach przyczynowo-skutkowych (ale na poziomie gwarantującym
jedynie bardzo uproszczoną strukturę takich relacji) umożliwia
porządkowanie doświadczeń tylko w jednowymiarowy sposób.
Osobowy i antropomorficzny Bóg może przyjmować perspektywę dziecka i innych ludzi („Bóg jest we mnie” i „jest w tobie”),
co przełamuje dotychczasowy egocentryzm. Perspektywa psychospołeczna uwzględnia w pierwszym rzędzie kulturowy przekaz symboli i tradycji religijnych, lecz jednocześnie istnieje jakaś
świadomość zewnętrzności tego przekazu („bo tak czynią rodzice”). Wtedy dziecko może już formułować także własne sądy na
tematy religijne i egzystencjalne (dotyczące istoty „ostatecznej
troski”). Przybierają one jednak formę doraźnych i „materialistycznych” zaspokojeń („babcia może sobie w niebie odpocząć”),
pragnień („Jezu, daj mi rower na Mikołaja”) czy rozwiązań eschatologicznych („pójdę do piekła, bo tam nie ma zimy”).
Wiara mityczno-literalna odpowiada Kohlbergowskiemu pojęciu sprawiedliwości, które oparte jest na wymianie instrumentalnej (drugie stadium prekonwencjonalne: „jak ty komu, tak on
tobie”). Religijność w tym duchu polega także na działaniach dla
„zasłużenia sobie” na zbawienie czy łaskę Bożą (wota, dary na
Kościół). Wreszcie modlitwy mają w magiczny sposób wyjednać
u Boga czy świętego określone dobra (instrumentalizm). Tym
bardziej, że u osób (nie tylko będących dziećmi) w omawianym
stadium wiary obraz Boga ma często cechy autorytarne.
Ogólnie, symbole (także religijne) mają w swej konkretności charakter jednowymiarowy w literalnym sensie. Zanika dowolność wyobraźni, a pojawia się bardziej linearna, narracyjna
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konstrukcja koherencji i sensów rzeczywistości. Ten „baśniowy”
okres życia jest szansą przeżycia przez dziecko niepowtarzalnych
doznań religijnych, przenoszących do wnętrza jego duchowości
złożone, archetypowe niemal (nieświadome) obiekty wiary. Zdolność do dramatyzowania rzeczywistości, umożliwiająca spójną
percepcję symboli i sensów poprzez m. in. opowieść, jest – zdaniem J. W. Fowlera – siłą tego stadium.
Głównym zagrożeniem, mogącym spowodować wypaczenie
rozwoju albo regres, jest – zdaniem Fowlera – „albo nadmiernie
kontrolujący, nienaturalny perfekcjonizm, albo przeciwnie – upokarzające poczucie bycia gorszym, wywołane niewłaściwym
traktowaniem, opuszczeniem lub jaskrawą dezaprobatą ze strony osób znaczących”. Zjawiska te przyczyniają się do skarlenia
wiary typu literalnego i niemożliwości konstruowania ostatecznej rzeczywistości.
Typ struktury ja, towarzyszący stadium wiary mityczno-literalnej, Kegan określa jako ja imperialne. Osobowość dziecka jest
opanowana przez jego potrzeby, życzenia i spontaniczne zainteresowania. Oznacza to, że dziecko przejmuje je od otoczenia lub
tworzy samodzielnie w sposób bezkrytyczny. Świat widziany jest
przez pryzmat własnych życzeń i potrzeb, co powoduje, że dziecko uczy się instrumentalnie je realizować. Potrafi być grzeczne,
aby dostać piątkę, a następnie dżinsy od rodziców. Wspieranie
ja opiera się na wymaganiach rodziców i szkoły, które poprzez
miłość i akceptację stwarzają ograniczenia dla wspomnianego
imperialnego ja. Jest to warunek dalszego rozwoju, polegającego
na uświadomieniu sobie głębszych źródeł motywacji i wartości,
leżących u podłoża tych czy innych dążeń.
Wiara syntetyczno-konwencjonalna
Także dla wielu ludzi dorosłych trzecie stadium, pojawiające
się w wieku od około 12. lat do dorosłości, pozostaje „najlepszym
sposobem na życie”. Jest ona rezultatem zasadniczych „skoków
jakościowych” w wielu dziedzinach życia dorastającego czło-
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wieka. W zakresie procesów poznawczych jest to zwłaszcza
przechodzenie do operacji formalnych w myśleniu, umożliwiające refleksję nad sensami zdarzeń i relacji o zdarzeniach. Typowy krytycyzm wieku dorastania, rozczarowanie autorytetami, poszerzenie perspektywy „innych” poza osoby najbliższe,
a jednocześnie potrzeba samookreślenia w stosunku do podstawowych spraw, przekonań, wartości, prowadzą w przyszłości do
radykalnej zmiany charakteru wiary.
Ponieważ, według Fowlera, wiara jest kategorią relacyjną,
przypisuje on szczególną rolę przejściu przez jednostkę do interpersonalnej „perspektywy obopólnej”. Młody człowiek odkrywa zwierciadło siebie w tym, co widzi u swych rówieśników.
Fascynacja wspólnie przeżywanymi przygodami i godziny
spędzone na wspólnych rozmowach „o wszystkim i o niczym”,
ale szczerze i bez ograniczeń stwarzanych przez dorosłych („jak
możesz”, „to nie wypada”, „nie wyrażaj się brzydko”), zmieniają
zasadniczo sposób patrzenia na świat.
Perspektywa taka umożliwia nowe spojrzenie na relację „ja
– świat” i „ja – Bóg”. Towarzyszy temu – wbrew „młodzieńczej
buntowniczości” – konformizm, potrzeba oparcia się na autorytecie „znaczących innych”. Tyle że zmienia się autorytet – np.
z rodziców na duchownych, religijne instytucje, kolegów czy po
prostu autorów czytanych książek filozoficznych lub religijnych.
Strukturę ja określa Fowler (za Keganem) terminem ja interpersonalne, jako że składa się ona z ja innych osób i treści ich przekonań,
systemów wartości itd. Spojrzenie „oczami innych” umożliwia
rewizję dotychczasowych – przypadkowych i nieuporządkowa
nych – wartości i przekonań. Dlatego wielu młodych ludzi, widząc
trywializację tego, co jest dla nich symbolem religii (np. rozbieżność między deklaracjami religijnymi, a „niechrześcijańską”
praktyką życia osób znaczących), przeżywa kryzys lub nawet
upadek swej religijności. Z kolei ideowa próżnia, typowa dla takich „rozczarowanych”, powoduje poszukiwanie na oślep (zainteresowanie najdziwniejszymi „ruchami” czy sektami, subkulturami, magią i paranauką) lub popadanie w konsumpcyjny nihilizm.
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Zadaniem tego okresu życia jest ukształtowanie zrębów tożsamości poprzez integrację różnych wzorów. Struktura ja ma charakter interpersonalny, każdy element może wiele znaczyć. Autorytet
Boga jest niekiedy jedynym, który coś znaczy, choć „terror innych”
jest nadal silny. Wiara w stadium 3. jest często stosunkowo łatwa
do zachwiania, ponieważ jej internalizacja jest niepełna (za własne uchodzi to, co w istocie jest zapożyczone) a treści przekonań
są stereotypowe („syntetyczność” to raczej eufemizm stereotypu
– jeśli uważa się księży za wzór, to bez wyjątku, a jeśli za zakłamanych, to również bez wyjątku). System wiary jednostki w stadium
3. jest konwencjonalny poprzez to, że jest on postrzegany jako system wiary całego społeczeństwa (wierzę tak jak wszyscy). Jest też
syntetyczny poprzez to, że jest nieanalityczny, przyjmowany jako
rodzaj spójnej „globalnej całości”. Jednakże mit stawania się własnej tożsamości i wiary, uwzględniający dotychczasowe doświadczenie życiowe i przewidywaną czy planowaną przyszłość, jest
– zdaniem Fowlera – szczególną siłą tego stadium.
Są osoby, które uzyskują niezbędną równowagę w swej relacji do „ostatecznej rzeczywistości” już w tym stadium i ich wiara pozostanie zapewne niezmieniona przez wiele lat. Co więcej,
zewnętrzne w swym charakterze normy i oczekiwania mogą być
tak „utwardzone” i „uświęcone”, że stanowią zagrożenie dla
dalszego rozwoju. Złamanie ich prowadzi zaś do „nihilistycznej
rozpaczy” lub do „kompensacyjnej intymności z Bogiem” (ucieczka od świata do Boga). Są też i inne osoby (niektórzy dorastający),
których wiara ma charakter otwarty, jasno zapowiadający przejście do stadium następnego.
Wiara indywidualno-refleksyjna
Stadium 4. może się rozpocząć w wieku 18. lat, ale może i później – do pełnej dorosłości. W wielu przypadkach jest to wiek od
połowy lat 20. do 35-45. lat, zaś wielu dorosłych nigdy nie dochodzi do tego stadium. Obudzenie się tej wiary następuje w przy-
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padku przerwania biernego polegania na zewnętrznych autorytetach (tyrania ich). Człowiek sam staje się dla siebie autorytetem
(executive ego), punktem odniesienia. Chociaż korzysta nadal
z zewnętrznych źródeł wartości, przekonań i norm, ma pełną
świadomość, że to on sam decyduje o ich wyborze i odrzuceniu
(niekiedy bardziej znaczące jest doświadczenie – odwaga odrzucenia). Stąd system wartości w stadium indywidualno-refleksyjnym z niezbyt uświadomionego, ukrytego, staje się świadomym
i jawnym, z którego dana osoba może i chce być dumna, bronić
go i uzasadniać.
Odrzucenie autorytetu wiąże się z podjęciem perspektywy
społecznej, odróżniającej się od tej ze stadium wiary syntetyczno-konwencjonalnej dwiema cechami. Pierwsza z nich to świadomość posiadania przez ja własnej ideologii (światopoglądu)
zmieniającej się w czasie i umiejętność oceny siebie, innych, oraz
siebie na tle innych, z uwzględnieniem aspektu ideologicznego
(światopoglądowego) oraz wpływu doświadczeń grupowych,
które go konstruują. Drugą cechą jest umiejętność rozumienia
stosunków społecznych w sposób systemowy. Czwarte stadium
rozwoju wiary „myśli” w kategoriach impersonalnej (nieodnoszącej się do konkretnej osoby) wykładni praw, reguł i standardów rządzących rolami społecznymi.
Inną cechą różniącą wiarę indywidualno-refleksyjną od wiary
syntetyczno-konwencjonalnej jest zdolność oddzielenia symbolu
od symbolizowanych treści. Stadium wiary indywidualno-refleksyjnej jest stadium „demitologizującym”. Wiara taka wymaga
świadomego wysiłku dla utrzymania religijnych przekonań
i zaangażowania, wymaga pracy nad sobą; wbrew nieco kontrowersyjnej nazwie jest to wiara względnie dojrzała, podmiotowa.
Strukturę ja, występującą w omawianym stadium rozwoju wiary,
Kegan nazywa ja instytucjonalnym. Będąc dla siebie podmiotem
i sędzią, jednostka przyjmuje odpowiedzialność za stan własnego
wnętrza. Dokonuje syntezy pełnionych przez siebie ról, staje się
bardziej autentyczna, krytyczna, bezkompromisowa wobec innych.
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Wszystko to oznacza prawdziwy przełom życiowy, trwający
5-7 lub więcej lat. Co ciekawe, im później on następuje (czasem
dopiero niewiele przed lub po „czterdziestce”), tym bardziej dramatyczny może być jego przebieg (więcej nawyków i trwałych
stereotypów upada).
Najważniejszą siłą stadium wiary indywidualno-refleksyjnej jest
zdolność do krytycyzmu, tym razem nie „ślepego”, lecz racjonalnego, opartego na własnym systemie wartości i światopoglądzie.
Oznacza to, że jednostka w pełni świadomie podejmuje proces
kierowania własnym rozwojem. To stanowi również zagrożenie
w tym stadium rozwoju wiary. Nadmierne zaufanie do świadomego umysłu i krytycznego myślenia, a także pewien narcyzm
(czy nadmierne poczucie własnej wartości) z tego powodu są niekiedy przyczyną „nadinterpretacji” (overassimilation) rzeczywistości (rozminięcia się z rzeczywistością w wyniku postrzegania
jej zgodnie z własnymi kategoriami) i nieuwzględniania punktów
widzenia innych ludzi we własnym światopoglądzie.
Autor omawianej koncepcji porównuje stan umysłu jednostki w stadium wiary indywidualno-refleksyjnej z umysłowością
oświecenia. W obu przypadkach – zdaniem Fowlera – występuje
złudzenie większej kontroli nad rzeczywistością niż jest to w istocie możliwe. W rezultacie jednostka staje się ofiarą swego rodzaju
redukcjonizmu. Poza tym – zamiast indywidualności, cechuje ją
indywidualizm i nadmierna pewność siebie, co może być niebezpieczne w sytuacjach, kiedy cała ta konstrukcja ja zostanie poddana próbie (samotność, nadwrażliwość, zagrożenie intymności,
wdarcie się do świadomości nieświadomych dotąd pragnień,
„ciemnych” stron osobowości).
Wiara koniunktywna (paradoksalno-konsolidacyjna)
Jest to stadium osiągane w wieku minimum 30. lat życia, lecz
zazwyczaj w drugiej jego połowie, analogicznie jak Jungowski
proces indywiduacji. Stadium to zwane jest również wiarą pa-
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radoksalno-konsolidacyjną. Osiągane jest ono w chwili wyjścia
poza wyraźny, sprecyzowany system światopoglądu oraz poza
granice tożsamości, co jest charakterystycznym osiągnięciem stadium wiary indywidualno-refleksyjnej. Wyjście to umożliwia pojawienie się rozczarowania, płynącego ze świadomości, iż życie
jest bardziej złożone, niż mogą to określić przejrzyste rozróżnienia
i abstrakcyjne pojęcia „klasycznej” logiki. Impulsem wywołującym
kryzys „oświeceniowej” mentalności wiary indywidualno-refleksyjnej jest często jakieś dramatyczne zdarzenie: przebycie niespodziewanej, lecz ciężkiej choroby, wypadek, utrata pracy. Pojawia
się zwątpienie dotyczące całego dotychczasowego – wydawałoby się pewnego i kontrolowalnego – systemu wiedzy o świecie.
James Fowler uznaje, że choć wie, czym jest to stadium, trudno mu je jasno zdefiniować. Jest to kwestia nieadekwatności języka, jaki obowiązuje w nauce. W miejsce precyzyjnych określeń,
Fowler posługuje się wieloaspektowym opisem niektórych jego
właściwości oraz metaforycznymi sentencjami.
Wyjście poza dotychczasowe struktury oznacza uzyskanie
zdolności do postrzegania świata relatywnie i systemowo.
Jest to zdolność „spostrzeżenia, że medal ma niekiedy więcej niż
dwie strony”.
Typ myślenia obecny w stadium wiary koniunktywnej K.H.
Reich nazywa rozumowaniem komplementarnym. Rozumowanie to
umożliwia usensownianie sprzeczności i paradoksów, które w jakimś sensie stanowią o istocie wiary religijnej. Często przytacza się
jako przykład tekst religijnej pieśni F. Karpińskiego: „Bóg się rodzi,
moc truchleje” – Bóg przecież jest wieczny, a pojęcie mocy zdaje się
wykluczać uczucie strachu. W wyniku rozumowania komplementarnego jednostka dochodzi również do wniosku, że pod niejasnym,
sprzecznym pojęciem (np. Jezus jako Bóg i człowiek, „tajemnica
Trójcy Świętej”) znajduje się głębszy sens.
Stadium wiary koniunktywnej cechuje więc rozluźnienie sztywnych reguł psychicznego (nie tylko poznawczego czy intelektualnego) funkcjonowania. Jednostka doświadcza synchronicznego ze-
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spolenia jaźni (powrót w przeszłość i wyjście w przyszłość – teraz),
otwarcie się na głos „głębokiego ja”, wrażliwość i tolerancja wobec
innych ludzi, poglądów (ekumenizm religijny), uznanie różnych
prawd. Zamiast podszytej pychą próby analizowania tych prawd,
człowiek decyduje się po prostu im poddać, jak tratwa prądowi rzeki. Tak rozumując, człowiek zaczyna poznawać, czym jest tradycja
danej kultury i religii, wraz z jej tajemniczą symboliką, bez rozkładania jej na elementy. Paul Ricoeur określił ten stan umysłu jako
„wtórną (lub chcianą) naiwność”. Towarzysząca tej „naiwności”
otwartość na drugiego człowieka nie oznacza tylko ciekawości czy
ulegania innym poglądom z powodu niepewności co do własnych.
Jest ona uznaniem wartości innych poglądów, przekonań, symboli
i zachowań w ramach szerszego systemu odniesień, umożliwiającego włączenie nowych doświadczeń płynących ze „spotkania”.
Oddzielenie symbolu od symbolizowanych treści zostaje podane w wątpliwość wraz z poczuciem, iż symbolizowanie czegoś
może oddawać tylko blady cień sensów, które uznajemy. Ponowne
zjednoczenie symbolu i symbolizowanego (Ricoeurowska „wtórna naiwność”) uwalnia świadomość od ograniczeń plemiennych,
klasowych, religijnej wspólnoty czy narodu. Taka świadomość prowadzi do potępienia nacjonalizmu oraz partykularyzmów – ideologicznego, religijnego czy światopoglądowego, które stanowią
otoczkę konfliktów i wojen.
Wszystko to nie oznacza rozchwiania czy utraty busoli w realizacji dążenia „ostatecznej troski”. Świadomość nieostateczności i względności własnych przekonań czy niekonfliktowe nastawienie do innych ludzi nie oznacza zgody na dowolne działania,
braku zdolności do samoobrony. Wtórne „naiwne” zjednoczenie
wewnętrzne prowadzi jednak do powstania nowej siły, charakterystycznej dla tego stadium: „ironicznej wyobraźni”, rozumianej
jako zdolność widzenia oraz istnienia pośród najistotniejszych sensów
jednostkowych i grupowych, przy jednoczesnym postrzeganiu, iż są
one względne, cząstkowe i w nieunikniony sposób niszczą poznanie
transcendentnej rzeczywistości. Zagrożenie istnieje w przypadku
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pójścia jednostki w kierunku paraliżującej pasywności, bierności,
samozadowolenia lub cynicznego odepchnięcia.
Zdaniem Kegana, struktura ja ma na tym etapie rozwoju charakter interindywidualny. Wynika to z uzyskania zdolności łączenia różnorodnych systemów kulturowych i instytucjonalnych. Ponieważ ja
potrafi przyjmować różne perspektywy, wykraczając ponad wszelkie
„własne” płaszczyzny czy grupy odniesienia (Selman), staje się ono
bogate wewnętrznie. Umożliwia to pogodzenie się ze sprzecznością
w tym, że jest się jednocześnie młodym i starym (typowy dla tego
stadium jest średni wiek), że prócz sukcesów, czymś normalnym
są porażki, że oprócz dobrych uczynków zdarza się nam również
popełniać złe.
Wiara uniwersalizująca
Minimum wiekowe dla tego stadium to co najmniej 40. rok życia. Jeśli taka jakość powstaje, to dlatego, że – jak powiada Fowler
– stadium 5. jest podzielone. Żyje i działa między nieprzetworzonym światem, a przetwarzającą wizją i odniesieniami. „Jednostka
jest zaplątana między uniwersalizującym rozumieniem a potrzebą
własnego bycia i zadowolenia. Lub ponieważ jest głęboko zaangażowana w utrzymanie dwuznacznego porządku systemu społeczno-ekonomicznego, którego alternatywy wydają się bardziej
niesprawiedliwe i destrukcyjne niż sam ten system. Przejście do
stadium 6. pokonuje ów paradoks między moralnym i ascetycznym urzeczywistnianiem uniwersalizujących kategorii”41.
O ile myślenie w stadium 5. ma charakter dialektyczny (przeciwieństwa są rozumiane jako komplementarne, ale istnieją), to
w stadium wiary uniwersalizującej operacje myślenia są syntetyczJ. W. Fowler, Stages of faith. The psychology of human development and quest
for meaning, San Francisco 1981, s. 87-89. Cyt za: P. Socha, Teolog jako psycholog:
koncepcja rozwoju wiary Jamesa W. Fowlera, w: Duchowy rozwój człowieka, dz. cyt.,
s. 181.
41

Tabela 1.
Stadia wiary według Jamesa W. Fowlera i ich aspekty wyróżnione na podstawie innych koncepcji.
Źródło: Duchowy rozwój człowieka, pr. zb. pod red. P. Sochy, Kraków 2000, s. 172-173.
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ne: przeciwieństwa w pewnym sensie znikają, następuje uznanie
faktu, że „u podłoża paradoksów leżą ukryte zasady jedności”.
Wiara uniwersalizująca jest przykładem radykalnego monoteizmu. Charakteryzuje ją nieprzeciętne zaangażowanie, a nawet
poświęcenie sprawiedliwości, miłości, wolności i innym celom
o tym poziomie ogólności. Cele te są częściami uniwersalnego,
przetworzonego w „ostateczną realność” świata. Symbole służące do wyrażania tej ostatecznej realności mogą być różne. W Stages of faith Fowler jest „ekumeniczny”: woli mówić o Absolucie
jako „przejawie cech ostateczności”, co oznacza, że „(...) najlepszą
rzeczą, którą możemy sobie wzajemnie zaoferować w spotkaniu
międzywyznaniowym, jest szczere, nieprzesadne i niezachłanne
dzielenie się tym, co uznajemy za momenty Absolutu w konkretnych tradycjach wiary, w których żyjemy jako zaangażowani
uczestnicy”42.
Z drugiej strony Flower, będąc teologiem chrześcijańskim opierającym się na badaniach, w których w 80% badanymi byli chrześcijanie, uważa, iż troską ostateczną jest Bóg lub Królestwo Boże.
Także struktura ja osoby w stadium 6. wiary ma implicite religijny
charakter: odchodząc od terminologii Kegana, który „nie sięgnął
tak wysoko”, James Fowler mówi o „ja w Bogu” (God-grounded self).
Człowiek o takim ja jest zdolny do decentracji w stopniu umożliwiającym mu identyfikację z zasadą bytu.
Chociaż stadium wiary uniwersalizującej oznacza pewien ideał
wiary, będący przedmiotem zainteresowania i teologii, i psychologii (oraz wielu ludzi), nie znaczy to, iż reprezentujący je ludzie są
koniecznie świętymi i że do tej „świętości” świadomie zdążali. Częściej podjęcie przez nich roli oznaczającej stadium 6. wynika „z Boskiej Opatrzności lub historycznego splotu”. Tak więc – choć się to
zdarza – osoby w stadium wiary uniwersalizującej nie muszą być
„doskonałe”, „samozrealizowane” czy „w pełni funkcjonujące”.
42
Cyt za: P. Socha, Teolog jako psycholog: koncepcja rozwoju wiary Jamesa W. Fowlera, w: Duchowy rozwój człowieka, dz. cyt., s. 181.

43

Częściej mówi się o nich, że posiadają charyzmę, która czyni ich
przywódcami, mędrcami, którzy zyskują sobie posłuch, czy ogólnie uznanymi wzorami postępowania: częściej po śmierci niż za
życia, gdyż pełnia ich bezkompromisowego zaangażowania czyni ich często bezbronnymi męczennikami idei, którym służą.
Syntezę charakterystyki Fowlerowskiego modelu stadialnego
rozwoju wiary zawiera poniższa tabela.

1.4. Dojrzałość religijności
Religijność człowieka jest rzeczywistością złożoną, wielowymiarową. W ramach tej pracy przedmiotem zainteresowania jest
religijność dojrzała. Dojrzałość religijna może być rozumiana jako
immanentny stan docelowy rozwoju religijności, albo jako pewien
etap rozwoju jednostki osiągany w odpowiednim wieku. To, co
istotne dla tej pracy, to dojrzałość religijna w pierwszym znaczeniu, czyli jako immanentny stan docelowy rozwoju religijności,
który to rozwój jest procesem dokonującym się przez całe życie
jednostki. W tym kontekście powstaje pytanie: Co jest wskaźnikiem dojrzałej religijności? Jakie są jej kryteria? Odpowiedź na te
pytania jest najpierw domeną teologów, ponieważ to oni w sposób
kompetentny mogą zajmować się relacją człowiek – Bóg. Mogą jej
również próbować udzielać psychologowie, gdyż religijność, jak
każde inne ludzkie doświadczenie, ma swój wymiar psychologiczny. Dla chrześcijańskiego wychowawcy wkład obu tych dyscyplin
naukowych w określenie kryteriów dojrzałości jest istotny.
Jedną z najbardziej syntetycznych definicji dojrzałości wiary,
czy raczej dojrzewania wiary (w kontekście chrześcijańskim) podaje André Fossion: „Dojrzewanie wiary to nieustanna droga, nieustanny proces subiektywnego przyswajania i pogłębiania orędzia
zbawienia w konkretnych warunkach egzystencji”43. Definicja ta
43

A. Fossion, La catéchèse dans le champs de la communication, Paris 1990, s. 277.
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wskazuje na dynamiczny charakter religijności, wiary, na jej wymiar indywidualny, osobowy oraz na jej ścisły związek z życiem.
Pojmując wiarę jako postawę, Emilio Alberich wyróżnia pięć
cech dojrzałości wiary44.
1. Wiara jest dojrzała wtedy, gdy jest wartością centralną w osobowości (w przeciwieństwie do wiary czy religijności mar-
ginalnej).
2. Wiara dojrzała rozwija w sposób spójny i harmonijny trzy wymiary postawy: kognitywny, afektywny i aktywny (w przeciwieństwie do rozwoju jednostronnego lub częściowego).
3. Wiara dojrzała rozwija i pogłębia wymiar kognitywny, przyjmuje więc postawy przemyślane i umotywowane (w przeciwieństwie do postaw fideistycznych czy irracjonalnych). Chodzi tu o rozwijanie właściwej wizji Boga i relacji do Niego.
4. Wiara dojrzała potrafi integrować wymiar afektywny, to znaczy przejawia zdolność wchodzenia w sposób wolny w osobową relację zaufania.
5. Wiara dojrzała przejawia się w spójnym działaniu (w przeciwieństwie do wiary biernej i niespójnej).
Z. Chlewiński pisze, że „z dojrzałą postawą religijną wiążą
się autentycznie zaakceptowane przekonania (...) oraz zaakceptowany religijny system wartości. Istotnym także elementem
dojrzałości jest otwartość przekonań religijnych”45. Ta otwartość
gwarantuje możliwość wzbogacania, a jeśli trzeba – zmiany przekonań religijnych na bardziej właściwe, adekwatne. Z. Chlewiński
wyróżnia pięć podstawowych kryteriów dojrzałej religijności46:
1. Autonomia motywacji religijnej. U osób o dojrzałej religijności
motywy religijne są autonomiczne, tzn. wartości religijne stają
się celem poszukiwanym dla nich samych, zdolnym pobudzać

E. Alberich, La catéchèse dans l’Eglise, Paris 1986, s. 124-128.
Z. Chlewiński, Rola religii w funkcjonowaniu osobowości, w: Z. Chlewiński
(red.), Psychologia religii, Lublin 1982, s. 75.
46
Z. Chlewiński, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, dz. cyt., s. 88 nn.
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do działania całą energię jednostki, całkowicie ją angażować.
Taka religijność ma moc przemiany życia człowieka.
2. Nieantropomorficzna koncepcja Boga (kryterium negatywne).
To kryterium jest bardzo reprezentatywne dla dojrzałości religijnej. W obrazie Boga bowiem, jaki sobie człowiek wytworzył,
wyraża się dojrzałość religijności. Jeśli zatem obraz Boga będzie niewłaściwy, nieadekwatny, będzie stanowił przeszkodę
w dojrzewaniu religijności.
3. Umiejętność rozróżniania elementów istotnych w religii
i przypadkowo z nią związanych. Zjawisko religijności jest
wieloaspektowe. Nie każdy aspekt ma jednakową rangę: jedne są istotne, inne zaś drugorzędne. Każdy człowiek religijny
w ramach wyznawanej religii ma do czynienia z jej warstwą
doktrynalno-intelektualną, zasadami moralnymi, rytuałem,
instytucjami, obyczajowością osadzoną w konkretnym kontekście historyczno-kulturowym. Dojrzałość religijna charakteryzuje się umiejętnością różnicowania poszczególnych aspektów
wyznania. Osoba, która trzyma się wyłącznie rytuału, tradycji,
autorytetu i czyni te aspekty najważniejszymi, nie odznacza
się religijnością dojrzałą. Człowiek niedojrzały całą swoją religijność traktuje blokowo, synestezyjnie, jako całość, wszystko
w niej zlewa się w jedno i wszystko jest jednakowo ważne. Dotyczy to zarówno podejścia do prawd wiary, jak też moralności
i w konsekwencji prowadzi do sztywności myślenia religijnego, a w skrajnych wypadkach do fanatyzmu.
4. Umiejętność rozwiązywania kryzysów religijnych. Dziedzina
religijna nie jest wyłączona z trudności i kryzysów. Umiejętność ich przeżywania, radzenia sobie z nimi jest świadectwem
dojrzałości religijnej. Kryzysy są nieodłącznym elementem egzystencji człowieka. Właściwie przeżywane, stanowią czynnik
rozwojowy, a w wielu wypadkach są więc koniecznym elementem dezintegracji starych, nieadekwatnych struktur religijności
danej jednostki.
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5. Autentyczność przekonań religijnych. Przekonania, pojęcia
dotyczące rzeczywistości transcendentnej, człowieka, świata,
a także relacji zachodzących między nimi stanowią komponent poznawczy religijności. System przekonań, pojęć może
być w różnym stopniu rozbudowany, usystematyzowany
i przemyślany.
Jednym z konstruktorów kryteriów dojrzałości religijnej jest
G.W. Allport. Pisze on o dojrzałym „poczuciu religijnym” albo
„sentymencie religijnym”, który definiuje „jako wytworzoną dzięki doświadczeniu dyspozycję do przychylnego reagowania w pewien nawykowy sposób na konceptualne przedmioty i zasady,
które dana jednostka uważa za najważniejsze w swoim życiu i za
mające związek z tym, co ona uważa za stałe bądź centralne w naturze świata”47. Wyróżnia on 6 kryteriów pozwalających odróżnić
dojrzałą religijność od niedojrzałej48.
1. Zdolność różnicowania między poszczególnymi komponentami „obiektu” religijnego. Religijność jest rzeczywistością
złożoną. Składa się na nią wiele ideacyjno-emocjonalnych odniesień do poszczególnych elementów „obiektu” religijnego,
na przykład odniesienie do bóstwa, Kościoła, dogmatu o nieśmiertelności duszy ludzkiej, problemu dobra i zła, grzechu,
zwyczajów religijnych itp. Te elementy tworzą pewną strukturę. Osoby, które nie potrafią różnicować w zakresie religijnym,
przyjmują „obiekt” religijny jako monolit, przyjmują religię
w sposób bezkrytyczny i bezrefleksyjny.
2. Autonomiczność motywacyjna. Polega ona na tym, że energia
dojrzałej religijności jest niezależna od początkowej motywacji skłaniającej do religijności; niedojrzałość religijna charakteryzuję się myśleniem magicznym, w którym przejawiają się
podtrzymujące motywy natury popędowej. Dojrzała natomiast
religijność przyjmuje w życiu rolę raczej kierowniczą niż słu47
48

G. W. Allport, Osobowość i religia, Warszawa 1988, s. 143.
Przytaczam je za: S. Kuczkowski, Psychologia religii, Kraków 1998, s. 86-92.
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żebną. Nie jest kierowana ani wzbudzana bodźcami wyłącznie
zewnętrznymi (np. strachem), lecz sama kontroluje, kieruje,
orientuje na cel, czyli działa autonomicznie.
3. Dojrzałe uczucie (poczucie) religijne kieruje w sposób zwarty
zachowaniami. Chodzi tu o spoistość jego moralnych skutków. Dojrzała wiara prowadzi do zmian w zakresie moralnym
człowieka.
4. Szeroki zakres interpretacyjny dojrzałego sentymentu religijnego. To kryterium pozwala wyzbyć się pretensji do wyłączności na prawdę, pozostawia człowieka otwartym na inność.
Niedojrzałość na poziomie tego kryterium może przejawiać się
w zdaniu: „Bóg jest dokładnie tym, czym ja mówię, że jest”.
5. Integracyjny charakter dojrzałego sentymentu religijnego.
Dojrzały sentyment religijny w procesie wyjaśniania doświadczenia życia dąży do utworzenia zintegrowanej i harmonijnej
struktury, która ukazywałaby relację części składowych jednych do drugich.
6. Heurystyczny charakter dojrzałego poczucia religijnego. To
kryterium wiąże się z koniecznością ciągłego poszukiwania
nowych elementów prawdy.
Poszczególne cechy dojrzałego sentymentu religijnego, tak jak
go pojmuje Allport, wskazują na fakt, że jego „treść” może się
zmieniać. To, co interesuje Allporta, to wewnętrzna struktura,
to trwały sposób ustosunkowania się do Absolutu, do Boga.
Wiara chrześcijańska, jako doświadczenie subiektywne, jest
właśnie tego typu.
Bardziej szczegółowego opisu wiary dojrzałej dokonał – opierając się na G. Allporcie – Paul-André Giguère49. Wyróżnia on
– podobnie jak Allport, nieco go jednak modyfikując – sześć cech
dojrzałej wiary.
1. Wiara dojrzała to wiara coraz bardziej wolna i osobista. Większość osób dochodzi do wiary za pośrednictwem innych osób
49

Zob. P.-A. Giguère, Une foi d’adulte, Ottawa 1991, s. 103-146.
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znaczących czy za pośrednictwem sprzyjającego środowiska
społecznego (rodzina, wspólnota chrześcijańska...). Wcześniej
czy później przychodzi jednak moment osobistego przyjęcia
wierzeń i praktyk za swoje. Wiara chrześcijańska jest w porządku odpowiedzi, która to odpowiedź odnosi się do zaproszenia,
do powołania. To Bóg ma inicjatywę w wydarzeniu wiary, to
On zaprasza człowieka do komunii z sobą. Odpowiedź na to
zaproszenie może być pełna jedynie w wolności każdej osoby
ludzkiej, w jej jednostkowości, wyjątkowości.
2. Wiara dojrzała to wiara coraz bardziej oświecona. Wiara stawia człowieka przed Niewidzialnym i Tajemniczym. Niemniej,
jest rzeczą możliwą coś o Nim powiedzieć, poznawać Go. Do
dynamiki wiary należy nazywanie, określanie, wyrażanie jej,
zdawanie sprawy z nadziei (por. 1P 3, 15). Wiara dojrzała dąży
do wyrażenia się w sposób adekwatny. Osoba o takiej wierze
potrafi odróżnić to, co istotne od tego, co drugorzędne. Rozwija zmysł krytyczny, który broni ja przed fundamentalizmem
i przesądem. Umie czerpać z Tradycji i podobna jest do uczonego w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego
i jest podobny do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare (por. Mt 13, 52). Poznawać lepiej
Boga nie oznacza wiedzieć coraz więcej rzeczy o Bogu: oznacza raczej mieć o Nim wiedzę bardziej adekwatną, prawdziwą,
niezafałszowaną.
3. Wiara dojrzała to wiara, która coraz bardziej nadaje sens egzystencji i ją scala. Często religia jest częścią egzystencji ludzkiej,
jakby jednym z jej sektorów. Poświęca się na nią czas, odprawia
się praktyki kultowe itp. Tymczasem naturą wiary dojrzałej jest
bycie czy raczej stawanie się swego rodzaju integracyjnym biegunem szczegółowych sensów osoby, zasadą interpretacyjną
egzystencji. Osoba, której wiara dojrzewa, pokonuje dychotomię wiara – życie i stara się dostrajać swoje życie do wezwania, jakie otrzymała (Ef 4, 1) i unikać zarzutu, jaki stawiał Jezus
niektórym uczonym w Piśmie i faryzeuszom: „Mówią, ale nie

49

czynią” (Mt 23, 3). Chrześcijański sens jest poniekąd kontrsensem: największy jest ten, kto służy, kto traci swe życie zamiast
je zyskiwać.
4. Wiara dojrzała to wiara, która staje się coraz bardziej ufnym
oddaniem się Bogu. Dla Allporta jest to moment najbardziej
charakterystyczny w przechodzeniu do dojrzałej wiary. Dla
większości osób początki w wierze, w relacji z Bogiem są naznaczone albo interesem, albo obawami, lękiem. Bóg jako największa moc jest oddany na służbę człowiekowi. Decydujące
przejście dokonuje się wówczas, gdy wierzący oddaje się na
służbę Panu Bogu i Jego planowi. W tradycji chrześcijańskiej to
oddanie się Bogu stanowi samo serce doświadczenia wiary. To
właśnie taka wiara „zbawia”: wiara oparta na pewności nieskończonego miłosierdzia i bezwarunkowej miłości Boga objawionej w Jezusie Chrystusie.
5. Wiara dojrzała to wiara, która czyni coraz bardziej zdolnym
do kroczenia w ciemności. Trudne doświadczenia, cierpienie,
zło stanowią ciężkie próby dla wiary. Osoby, których wiara jest
słaba, krucha obawiają się takich prób. Podobne są do ludzi,
o których Jezus mówi, że zbudowali dom na piasku. Duchowa
tradycja chrześcijańska przypomina, że im bardziej człowiek
postępuje w wierze, tym ma głębsze, większe doświadczenie
tajemnicy, tak że doświadczenie ciemności jest bardzo mocne.
6. Wiara dojrzała to wiara coraz bardziej wrażliwa na ekspresję
symboliczną. Ponieważ przedmiot wiary i doświadczenie wiary nie należą do naszego zwykłego świata, język, który odpowiada najlepiej wyrażeniu tej rzeczywistości, nie jest językiem
faktów, jakiego na co dzień używamy. Do wyrażenia tego, co
niewidzialne i niewypowiedziane najlepiej nadaje się język
symboliczny. Jest on oparty na konwencjach (bardziej lub mniej
powszechnych) i służy do przywoływania rzeczywistości duchowej, a nie do jej nazywania.
Oryginalność tego opisu cech wiary dojrzałej tkwi w określeniu
„coraz bardziej”. Wskazuje ono na dynamiczny charakter wiary,
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na jej możliwość zmiany jakościowej. Bardziej jednak tę oryginalność podkreśla wynikające z tego opisu napięcie. W istocie Ewangelia, orędzie chrześcijańskie zajmuje jakby podwójne stanowisko
wobec egzystencji ludzkiej. Z jednej strony wychodzi naprzeciw
naszym fundamentalnym aspiracjom, uznaje je, podejmuje, prowadzi do ich realizacji. Każda osoba ludzka dąży do wolności,
do bycia kimś wyjątkowym. Każdy chce poznawać świat. Każdy
szuka sensu itp. (łączy się to z trzema pierwszymi cechami). Wiara staje się wówczas Dobrą Nowiną, gdyż właśnie wychodzi naprzeciw ludzkim aspiracjom do wolności, do wyzwolenia od lęku,
zwłaszcza od lęku przed śmiercią. Jednocześnie objawienie chrześcijańskie zaprasza do przekraczania tego wymiaru ludzkiego, do
wychodzenia poza niego. To przekraczanie może być czasem bolesne, może łączyć się z porzuceniem dotychczasowego sposobu
bycia, ze zmianą mentalności.
Dojrzały chrześcijanin bierze życie we własne ręce, podejmuje
wyzwania, jakie to życie z sobą niesie, ale potrafi również oderwać
się od niego i z ufnością powierzyć się Bogu. Z jednej strony poszukujemy odpowiedzi na nasze pytania, chcemy lepiej rozumieć
itp. Ważne jest jednak również, by umieć przylgnąć do Boga nie
widząc, nie mając dowodów, nie mając pewności, a czasem nawet
wtedy, gdy rzeczywistość zdaje się przeczyć temu, w co wierzymy.
Trzeba pozwolić pociągnąć się dalej, ponad własne człowieczeństwo. Jest to również napięcie między grzesznością a wielkością,
którą czyni z wierzącym Emmanuel – Bóg z nami i w nas.
Opisaną wyżej rzeczywistość napięcia między cechami dojrzałej (czy raczej dojrzewającej) wiary ilustruje poniższy schemat.
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Tabela 2.
Cechy dojrzałej wiary w ujęciu P.-A. Giguère’a
Źródło: P.-A. Giguère, Une foi d’adulte, Ottawa 1991.
Bóg dla mnie

Ja dla Boga

Wiara coraz bardziej wolna i osobista

Wiara, która staje się coraz bardziej ufnym
oddaniem się Bogu

Wiara coraz bardziej oświecona

Wiara, która czyni coraz bardziej zdolnym do
kroczenia w ciemności

Wiara, która coraz bardziej nadaje sens
egzystencji i ją scala

Wiara coraz bardziej wrażliwa na ekspresję
symboliczną

Dojrzewać w wierze oznacza – w opisanej logice rozwojowej
– umieć żyć w tym napięciu, umieć zachować względną równowagę między poszczególnymi cechami. Nadmierne akcentowanie
którejś z cech mogłoby szkodzić procesowi rozwojowemu.
Na gruncie polskim charakterystyki dojrzałej religijności dokonał między innymi Romuald Jaworski50, wyróżniając jej trzy kryteria:
1. Kryterium dotyczące źródła motywacji; można tu mówić o religijności na bazie: potrzeb wewnętrznych, norm zewnętrznych,
zinterioryzowanych wartości.
2. Kryterium dotyczące udziału świadomości; można tu mówić
o religijności na bazie: mechanizmów obronnych lub świadomej wolności.
3. Kryterium dotyczące obecności personalnej relacji wobec Boga;
można tu mówić o religijności personalnej i apersonalnej.
W istocie ten trzeci aspekt – personalności zawiera w sobie czy
implikuje inne aspekty, dlatego to właśnie on posłuży w tej pracy

R. Jaworski, Refleksje dotyczące badań nad rozwojem religijnym, w: Rozwój zintegrowany. Materiały wybrane Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich,
pod red. Romualda Jaworskiego, Płock 2002, s. 44.
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jako model religijności dojrzałej. Poniżej zostaną zatem opisane
jego założenia51.
R. Jaworski, po gruntownym studium różnych ujęć dojrzałości
religijnej, opracował własną teorię dojrzałej religijności, określając
ją jako personalną. Teoria religijności personalnej R. Jaworskiego
wydaje się być najbardziej adekwatna dla realizacji celu tej pracy,
odpowiada bowiem naturze religii chrześcijańskiej, a ponadto pozwala sprostać wyzwaniom współczesnej kultury (problem inkulturacji). Wybór przeze mnie tej teorii został podyktowany również
faktem, że autor stworzył narzędzie do badania dojrzałości religijnej, które to narzędzie stanie się podstawą do badań własnych.
Uwzględnienie religijności personalnej w znaczeniu religijności modelowej pozwala, zdaniem R. Jaworskiego, przekroczyć
„dualizm” w rozumieniu religijności jako rzeczywistości statycznej lub dynamicznej. Człowiek bowiem, będąc religijnym z natury
(wymiar statyczny), jest równocześnie powołany do aktualizacji
i rozwoju swej religijności jako osobowej relacji z Bogiem. Badania psychologiczne mogą umożliwić ocenę poziomu obecności
czynnika personalnego w przeżyciu religijnym. Uzyskane na tej
drodze wyniki mogą mieć praktyczne zastosowanie w pedagogice katechetycznej.
Religia chrześcijańska jest ze swej natury religią personalną.
Współwystępują w niej trzy elementy:
– podmiot przeżycia religijnego, którym jest człowiek jako
byt osobowy funkcjonujący w pełni swoich osobowych
predyspozycji;
– przedmiot tego przeżycia i jego adresat w osobie Boga;
– specyficzny typ relacji określany jako relacja osobowa między
osobą człowieka i Bogiem osobowym52.

Zawarte są one w pracy: R. Jaworski, Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin 1989.
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Sposób przeżywania religijności na tych trzech płaszczyznach
stanowi podstawę wyodrębnienia przez R. Jaworskiego dwóch
typów religijności: personalnej i apersonalnej. Przedstawię poniżej charakterystykę podmiotu, przedmiotu i relacji w religijności
personalnej i apersonalnej.
a. Charakterystyka podmiotu religijności personalnej i apersonalnej
Każdy człowiek, który przeżywa kontakt z Bogiem, jako podmiot tego przeżywania posiada pewne cechy w zależności od typu
przeżywanej religijności. Gdy będzie to religijność personalna,
człowieka w nią zaangażowanego będzie cechować aktywność,
zaangażowanie, spontaniczność, autonomiczność, poczucie wolności i odpowiedzialności, twórczość, wewnętrzna stabilizacja,
świadomość celowości, ukierunkowanie na wspólnotę, allocentryzm, otwartość, autentyczność, poczucie godności. Człowieka
z religijnością apersonalną będzie natomiast cechować pasywność, obojętność, sztywność, poczucie przymusu, heteronomiczność, brak poczucia odpowiedzialności, naśladownictwo, labilność, dezorientacja egzystencjalna, egocentryzm, egoizm, brak
poczucia godności związanego z wyznawaną religią, sztuczność,
izolacja religii od innych sfer życia.
b. Charakterystyka przedmiotu religijności personalnej
i apersonalnej
Tym, co w sposób istotny różnicuje religijność personalną od
apersonalnej jest interpretacja przedmiotu religijności. Religijność
personalna charakteryzuje się tym, że człowiek dostrzega i akceptuje osobową odrębność Boga. Bóg jako przedmiot religijności, adresat religijnych aktów człowieka jest traktowany jako „Ty”, jako
Osoba, jako drugi podmiot, w relacji do którego człowiek może
przeżyć zarówno swoją podmiotowość, jak i przedmiotowość.
Osobowy Bóg staje się dla człowieka z religijnością personalną
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wartością podstawową. Jest to wartość finalna (terminalna), centralna (integrująca) i zinternalizowana.
Odmienny obraz Boga posiada człowiek z religijnością apersonalną. Traktuje on Boga reistycznie, jako „Ono”. Takie odnoszenie
się do Boga nie uwzględnia Jego podmiotowości i ogranicza Go
do roli narzędzia do zaspokajania własnych potrzeb. Wiara, religia, Bóg stają się tylko środkiem do osiągnięcia innych wartości.
Bóg staje się wartością instrumentalną, peryferyjną (jedną z wielu)
i niezinternalizowaną.
c. Charakterystyka relacji w religijności personalnej i apersonalnej
Trzecim elementem pozwalającym na zróżnicowanie religijności personalnej i apersonalnej jest typ relacji zachodzącej między człowiekiem a Bogiem. W religijności personalnej mamy do
czynienia z relacją typu interpersonalnego. Jest to relacja dialogowa, wzajemna, bezpośrednia, zaktualizowana i odpowiedzialna.
Natomiast w przypadku religijności apersonalnej relacja między
człowiekiem a Bogiem ma charakter monologu, jest jednostronna,
pośrednia i niezaktualizowana.
Wynikiem analizy cech religijności związanych z podmiotem,
przedmiotem i typem relacji jest wyodrębnienie dwóch odmiennych typów religijności, które autor ujmuje w zwięzłe definicje
opisowe53.
Religijność personalna jest to angażująca człowieka forma
przeżywania jego kontaktu z Bogiem osobowym. Człowiek jako
podmiot relacji religijnej w partnerskim dialogu z Bogiem angażuje całe swoje „ja” w bezpośrednie i aktualne spotkanie „Ty” Boga.
W swoich aktach człowiek ten czuje się wolny i twórczy, świadomy swego celu i własnej chrześcijańskiej godności. Ma on świadomość, że tworzy swój stosunek do Boga i czuje się za to odpowiedzialny. Osoba Boga integruje cały świat wartości tego człowieka.
53
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Relacja między Bogiem i człowiekiem ma tu charakter wzajemnej
dynamicznej obecności i miłości. Jest ona centralną trwałą i ustabilizowaną wartością dla tego człowieka i nie niszczy przy tym jego
otwartości na nowe wiadomości i doświadczenia.
Religijność apersonalna jest to forma przeżywania kontaktu
człowieka z Bogiem traktowanym na sposób „rzeczy”, „instrumentu” zaspokajającego egotyczne potrzeby człowieka. Ma ona
najczęściej formę jednostronnego monologu. Formy religijności
apersonalnej oparte są na naśladownictwie i ujawniają cechy przesądów (magii). Kontakt z Bogiem podporządkowany jest innym
celom i ukierunkowany na osiągnięcie innych wartości niż sam
Bóg. W przeżywaniu związku z Bogiem człowiek czuje się często
przymuszony zewnętrznie albo jest w tym związku bierny i obojętny. Brak poczucia odpowiedzialności za stan tej relacji uwalnia
go od twórczego jej pogłębiania i szukania dla niej nowych form
wyrazu. Religia i Bóg stają się wartościami peryferyjnymi, zewnętrznymi i odizolowanymi od innych sfer życia. Religijność nie
jest źródłem poczucia godności (poczucia własnej wartości) dla ludzi z religijnością apersonalną. Akty religijne są tu instrumentem
dla osiągania innych celów. Z reguły brak w nich ukierunkowania
na aktualną i bezpośrednią relację do Boga.
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Tabela 3.
Charakterystyka religijności personalnej i apersonalnej – podsumowanie.
Źródło: R. Jaworski, Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin 1989.
Charakterystyka religijności
PERSONALNEJ

APERSONALNEJ
Cechy podmiotu

Aktywność

Pasywność

Zaangażowanie

Obojętność

Spontaniczność

Sztywność

Twórczość

Naśladownictwo

Otwartość

Izolacja

Tolerancja

Brak tolerancji

Autonomiczność

Heteronomiczność

Poczucie wolności „do”

Brak poczucia wolności „do”

Poczucie odpowiedzialności

Brak poczucia odpowiedzialności

Świadomość celowości

Dezorientacja egzystencjalna

Allocentryzm i altruizm

Egocentryzm i egoizm

Stabilność

Labilność
Cechy przedmiotu
Bóg
Traktowany reistycznie

Jako Osoba

Wartość instrumentalna

Wartość terminalna

Wartość peryferyjna

Wartość centralna
Wartość zinternalizowana

Wartość niezinternalizowana
Cechy relacji

Dialogowa

Monologowa

Wzajemna

Jednostronna

Bezpośrednia

Pośrednia

Zaktualizowana

Niezaktualizowana

Każdy z przedstawionych modeli dojrzałej wiary podkreśla
rolę elementu poznawczego w procesie rozwojowym, w którego zakres wchodzi kształtowanie właściwych pojęć. Pozwala to
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wysnuć wniosek, że pojęcia religijne, ich rozumienie pozostaje
w związku z procesem dojrzewania wiary, który to proces jest
w centrum zainteresowania wychowania religijnego i chrześcijańskiego.
Skoro wiara jest rzeczywistością wielowymiarową i dynamiczną, podlegającą rozwojowi, to nasuwa się pytanie, jak można
w dzisiejszych warunkach społeczno-kulturowych temu rozwojowi sprzyjać, jak ten rozwój wspierać, jak pomóc człowiekowi
przechodzić na kolejne etapy (stadia) wiary. Te pytania prowokują
inne: Co utrudnia harmonijny rozwój wiary? Czy istnieją przeszkody dla dojrzewania wiary? Analiza literatury przedmiotu oraz
doświadczenie codziennego życia pozwalają wysnuć wniosek, że
wśród barier utrudniających dojrzewanie religijności znajdują się
błędne (z różnych powodów) pojęcia religijne. Dlatego w następnym rozdziale przedmiotem refleksji będą właśnie pojęcia religijne: ich definicja, rola w poznawczym ujmowania świata zarówno
fizycznego, jak i metafizycznego, transcendentnego.
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Rozdział 2

System pojęć religijnych
W codziennym życiu ludzie posługują się często nieprecyzyjnymi pojęciami, niejednokrotnie nie potrafią niezależnie od kontekstu podać definicji nieraz prostych i powszechnie używanych
słów. Jednocześnie człowiek jest elastyczny w kategoryzowaniu
świata, to znaczy posiada zdolność do takich częściowych zmian
treści posiadanych pojęć, które umożliwiają łatwe identyfikowanie i rozumienie przedmiotów, zdarzeń i ich własności, które odbiegają od uprzednio spotykanych1. Problem pojawia się w przypadku pojęć religijnych. Ponieważ dotyczą one rzeczywistości,
której nie da się uchwycić empirycznie i są mocno zakorzenione
w emocjonalności, niezbyt łatwo poddają się modyfikacjom. Ponieważ pojęcia religijne odgrywają istotną rolę w procesie dojrzewania religijności człowieka, jest rzeczą istotną zrozumienie dynamiki funkcjonowania pojęć w systemie poznawczym, zwłaszcza
zaś tego, co dotyczy strony znaczeniowej pojęć, dlatego zagadnienie to stanowi treść tego rozdziału.

2.1. Definicja pojęcia
Istnieje wiele modeli wyjaśniających naturę pojęć. Jednym
z najbardziej rozpowszechnionych jest model klasyczny. „Defini1

Por. J. Trzebiński, Twórczość a struktura pojęć, Warszawa 1981, s. 15.
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cja pojęcia w rozumieniu klasycznym wywodzi się z czasów Arystotelesa i w nauce jest wciąż traktowana jako pewien model, wzór.
(…) Pojęcie w tym rozumieniu jest strukturą, na którą składa się
zbiór cech istotnych, tzn. koniecznych i zarazem wystarczających.
Cechy te przysługują określonym przedmiotom i tylko im. Na
treść (konotacja) pojęcia składają się istotne cechy, a na jego zakres
(denotacja) – wszystkie obiekty, którym one przysługują. Pojęciom
z reguły odpowiadają nazwy ogólne (człowiek, pies, stół), które
denotują nazywane przedmioty rzeczywiste, tzn. określają ich zakres, a także konotują, tzn. wyrażają pewne ich cechy (treść)”2.
Cechy te są istotne dla przedmiotów zaliczanych do klasy przedmiotów denotowanych przez daną nazwę, one więc decydują, że
jakaś istota jest człowiekiem lub psem, a jakiś przedmiot jest na
przykład stołem. Wyrazy denotują klasy przedmiotów a konotują
ogólne cechy im przysługujące.
W Małej Encyklopedii Logiki czytamy, że „pojęciem w sensie logicznym jest znaczenie nazwy generalnej. Od pojęcia w zakresie logicznym odróżnia się pojęcie w znaczeniu psychologicznym, które
utożsamia się z przeżyciem myślowym polegającym na przedstawieniu sobie czegoś w sposób nieoglądowy (tzn. taki, że wyobrażenia zmysłowe nie należą do treści tego przedstawienia, choć
mogą mu towarzyszyć). Pojęcie na przykład trójkąta to znaczenie
nazwy «trójkąt» i wszelkiej innej nazwy z nią równoznacznej” 3.
W psychologii pojecie traktuje się jako podstawową strukturę
poznawczą, reprezentującą uogólnioną klasę obiektów (przedmiotów, zdarzeń, czynności, cech, relacji) podobnych do siebie pod
pewnym względem. Zbliżonym terminem jest kategoria, z tym że
pojęcie jest elementem reprezentacji poznawczej, a kategoria elementem świata reprezentowanego, to znaczy tego, co może być
reprezentowane4.
2
3
4

Z. Chlewiński, Umysł dynamiczna organizacja pojęć, Warszawa 1999, s. 38.
Wrocław 1988, s. 152.
Z. Chlewiński, Umysł dynamiczna organizacja pojęć, dz. cyt., s. 38.
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Wincenty Okoń definiuje pojęcie w następujący sposób: „1.
W logice znaczenie nazwy, tj. treść myślowa odpowiadająca właściwościom elementów zbioru wchodzących w zakres danej nazwy; na treść pojęcia składa się zbiór właściwości (cech) charakterystycznych dla zakresu danej nazwy, na zakres pojęcia – zbiór
wszystkich desygnatów (przedmiotów danej nazwy; relacjami
między treścią pojęć (zgodność, sprzeczność, przeciwieństwo)
i między ich zakresami (zmienność, podrzędność, nadrzędność,
krzyżowanie się) zajmuje się logika; 2. W psychologii odbicie abstrakcyjne (myślowe) ogólnych właściwości, rzeczy i zjawisk, powstające w wyniku uogólnienia tych właściwości5.
Wiele uwagi terminowi „pojęcia” poświęca Encyklopedia pedagogiczna, która definiuje go w kontekście poznania: „Poznać cokolwiek można w dwojaki sposób: a) patrząc, słuchając, dotykając,
czyli przez doświadczenie zmysłowe, a także, o ile chodzi o własne przeżycia, doznając ich w tzw. doświadczeniu wewnętrznym
– bądź b) przez opis lub definicję, jak wtedy, gdy czytamy książkę, słuchamy wykładu lub opowiadania. W pierwszym przypadku powstają wyobrażenia poznawanego przedmiotu, w drugim
przypadku – pojęcia. Wyobrażenia i pojęcia są dwoma rodzajami
przedstawień, to jest treści psychicznych, w których uobecniamy
sobie rzeczy lub zdarzenia, czyli poznajemy, jakimi one są”6. Owo
poznawanie „jakości” rzeczy, zdarzeń dokonuje się przy pomocy języka (słowa lub inne znaki, symbole). Jako ściśle powiązany
z aktem, treścią i przedmiotem myśli, język pełni potrójną funkcję
semantyczną7: wyrażania, znaczenia i oznaczania lub orzekania8.
Na poziomie semantycznym języka istotna jest zatem relacja zna-

W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 298.
T. Czeżowski, Wyobrażenia, pojęcia, w: Encyklopedia pedagogiczna, pod red.
W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 930.
7
Inne funkcje języka to syntaktyczna i pragmatyczna.
8
Por. T. Czeżowski, Myślenie i rozumowanie jako przedmiot psychologii i logiki,
w: Encyklopedia pedagogiczna, dz. cyt., s. 399.
5
6
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ku do tego, co on oznacza, a także jak jest rozumiany. Powstaje
więc pytanie o rozumienie znaczenia.

2.2. Znaczenie pojęć
Najbardziej elementarnym składnikiem języka posiadającym
znaczenie jest znak. Znak odnosi się do czegoś innego niż on sam,
mianowicie do obiektu, który jest przez kogoś rozumiany, co oznacza, że wywiera wpływ na umysł swojego użytkownika Według
Idy Kurcz, „znaczenie możemy traktować jako relację czy związek między znakiem a tym, co znak oznacza. W potocznym rozumieniu będzie to związek między nazwą a jej przedmiotem”9.
W rzeczywistości w odniesieniu do znaczenia mamy do czynienia
z układem relacji o wiele bardziej złożonym. Wykazują to C.K.
Ogden i J.A. Richards w znanej pracy The Meaning of Meaning10,
wyjaśniając znaczenie11 jako relację między trzema elementami:
myślą, znakiem i desygnatem, czyli przedmiotem w rzeczywistości (rzeczą oznaczaną). Ogden i Richards nadali swej definicji wyraz graficzny, który znany jest jako trójkąt semiotyczny Ogdena
i Richardsa12.

9
I. Kurcz, Język i mowa, w: Psychologia, pod red. T. Tomaszewskiego, Warszawa 1976, s. 433.
10
Pełny tytuł brzmi: Meaning of Meaning (Znaczenie znaczenia): a study of the
Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism, London 1923.
11
Autorzy analizują pojęcie znaczenia zgodnie z teorią Peirce’a, ich teoria jest
wariantem teorii Peirce’a.
12
Przytaczam za: I. Kurcz, Język i mowa, w: Psychologia, pod red. T. Tomaszewskiego, Warszawa 1976, s. 433; zob. również U. Eco, Pejzaż semiotyczny, Warszawa 1972; T. Maruszewski, Psychologia poznania, Gdańsk 2001.
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Rysunek 1.
Trójkąt semiotyczny Ogdena i Richardsa
Źródło: I. Kurcz, Język i mowa, w: Psychologia, pod red. T. Tomaszewskiego, Warszawa
1976.

Znaczenie, jak wynika z powyższego schematu, zakłada istnienie trzech elementów: osoby myślącej, symbolu (znaku) i desygnatu – przedmiotu, do którego myśl się odnosi. Twórcy powyższego schematu wyróżniają tu dwie relacje przyczynowe: między
myślą a desygnatem i między myślą a symbolem. Relacja między
desygnatem a symbolem jest pośrednia i można ją nazwać substytucją (zastępowaniem). Należy podkreślić, że każdy z elementów
trójkąta może być zrozumiany i postrzegany tylko w połączeniu
z pozostałymi. Znaczenie danego słowa nie jest więc ściśle zdefiniowane przez słownik, ale może się zmieniać w zależności od
doświadczenia jego użytkownika. John Fiske pisze, że „znaczenie to nie absolutna i statyczna koncepcja, którą możemy znaleźć
starannie ‘zapakowaną’ w przekazie. Znaczenie to proces aktywny – semiotycy przy jego określaniu korzystają z takich słów, jak:
tworzenie, generowanie, negocjowanie. Negocjowanie to chyba
najbardziej użyteczne tu słowo, ponieważ implikuje stałe interakcje pomiędzy daną osobą a wiadomością. Znaczenie jest rezultatem tych dynamicznych interakcji pomiędzy znakiem, interpretantem i przedmiotem; ma też swoje miejsce uwarunkowane
historycznie, które może zmieniać się z czasem”13. W konkretnych

13

J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999, s. 67.
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sytuacjach życiowych oznacza to, że pojęcia, zdania mogą mieć
różne znaczenia dla różnych ludzi w różnych sytuacjach.
Pierwszym badaczem na gruncie semiotyki, który stworzył systematyczny model dotyczący badania, analizy owej negocjacyjnej
i interaktywnej natury znaczenia, był Roland Barthes14. Istotę jego
teorii stanowi idea dwóch porządków oznaczania, które określił
jako denotację i konotację.
Denotacja (pierwszy porządek sygnifikacji, nad którym pracował F. de Saussure) odnosi się do związków zachodzących wewnątrz znaku pomiędzy jego elementem znaczącym i znaczonym,
a także pomiędzy znakiem a jego desygnatem w rzeczywistości
zewnętrznej.
Konotacja to termin, którym posługuje się R. Barthes dla opisania trzech różnych sposobów działania znaku. W drugim porządku sygnifikacji określa interakcję, która pojawia się, kiedy znak
spotyka się z uczuciami, emocjami i wartościami kulturowymi
jego użytkowników. Dzieje się tak, gdy znaczenia nabierają wartości subiektywnych, kiedy interpretant ulega tak samo wpływowi
interpretującego, jak wpływowi obiektu czy znaku15. Dla Barthesa najważniejszym elementem w konotacji jest element znaczący.
To on jest wyznacznikiem konotacji. Ponieważ konotacja działa na
poziomie subiektywnym, często nie jesteśmy świadomi jej pojawiania się.

14
R. Barthes był kontynuatorem idei F. de Saussure’a, wybitnego szwajcarskiego językoznawcy, który interesował się systemem lingwistycznym samym
w sobie, mniej natomiast tym, jak ten system wiązał się z rzeczywistością, do
której się odnosił. W kręgu zainteresowań F. de Saussure’a znalazły się sposoby
konstruowania zdań, a także sposoby, w jakie forma determinuje znaczenie. Problem różnych znaczeń zdania dla różnych ludzi w różnych sytuacjach, a więc
związków systemu języka z jego odbiorcą i jego miejscem w społeczeństwie
i kulturze nie stanowił jego zainteresowań badawczych.
15
Zob. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, dz. cyt., s. 114.
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Drugim z trzech sposobów działania znaku według teorii Barthesa jest mit16. Mit to opowiadanie, w którym dana kultura tłumaczy i przez który rozumie pewne aspekty rzeczywistości lub
natury. Dla Barthesa mit to kulturowy sposób myślenia o czymś,
sposób konceptualizowania i rozumienia17. Twierdzi on, że mity
naturalizują historię. Podkreśla to fakt, że mity w rzeczywistości
są produktami pewnej klasy społecznej, która odgrywa ważną
rolę w życiu społecznym, a która zyskała społeczną przewagę
właśnie dzięki szczególnemu biegowi historii. Mity, rozprzestrzeniając pewne znaczenia, niosą z sobą tę historię, ale ich działanie
ma ją negować i próbować zmienić na korzyść danej klasy, a następnie przedstawić jako naturalną oraz prawdziwą historycznie
i społecznie18. Schematyczną ilustrację opisanych dwóch porządków oznaczania przedstawia rysunek 2.
Rysunek 2.
Dwa porządki oznaczania według Barthesa.
Źródło: J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, Wrocław 1999.

Ten porządek funkcjonowania znaku nie jest przedmiotem badań w tej
pracy, jednak z pewnością interesujące byłoby zbadanie obszaru pojęć religijnych z perspektywy mitu w Barthowskim znaczeniu. Badania takie mogłyby
uwidocznić dynamikę rozwoju religijnego na poziomie społeczeństw.
17
Por. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, dz. cyt., s. 116.
18
Por. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, dz. cyt., s. 117.
16
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Analizując teorię Barthesa, T. Hawkes tłumaczy, że „mit” jest
rozumiany nie tyle w kategoriach klasycznej mitologii, co jako
„złożony system wyobrażeń i przekonań zbudowanych przez
społeczeństwo w celu potwierdzania i poświadczania poczucia
własnego istnienia, to znaczy właściwe tworzywo jego systemu
‘znaczeń’”19.
Konotacja i mit to główne sposoby działania znaku w drugim porządku sygnifikacji, to jest porządku, w którym interakcje
pomiędzy znakiem a jego użytkownikiem/kulturą są najbardziej
wyraźne20.
Na gruncie psychologii po raz pierwszy koncepcję znaczenia
denotacyjnego i konotacyjnego pojęć przedstawił J.S. Mill. Głosił
on pogląd, że niemal wszystkie słowa i zwroty zarówno denotują,
czyli są nazwami, jak i konotują, tj. mają znaczenie.
Znaczenie denotacyjne rozumiane jest jako rzeczywista treść
pojęcia. Odpowiada mu relacja między znakiem a przedmiotem
odniesienia. Znaczenie denotacyjne pojęć należy rozpatrywać na
dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie odnoszenia się słowa do
desygnatu czy klas desygnatów oraz na płaszczyźnie sensu słowa,
czyli jego miejsca w systemie relacji łączących je z innymi słowami. Oba te aspekty denotacji są istotne. Pierwszy ma znaczenie
dla kategoryzowania rzeczywistości poznawczej, drugi natomiast
jest niezbędny dla posługiwania się językiem. Znaczenie referencjalne polega na wytworzeniu relacji między nazwą i zbiorem jej
desygnatów. Znaczenie typu sens polega na wyrażeniu danego
pojęcia za pomocą innych pojęć, czyli określeniu tego, co stanowi istotę pojęcia. Organizacja naszej percepcji, naszego myślenia
musi uwzględniać oba aspekty (referencjalny i strukturalny) denotacyjnego znaczenia pojęć21.
T. Hawkes, Strukturalizm i semiotyka, Warszawa 1988, s. 170.
Por. J. Fiske, Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, dz. cyt., s. 120.
21
Zob. I. Kurcz, Psycholingwistyka (przegląd problemów badawczych), Warszawa
1976, s. 168-171.
19
20
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Rozumienie pojęć na poziomie denotacji zasadniczo nie nastręcza większych problemów. Możemy się tych pojęć uczyć, korygować je. Spory, nieporozumienia konflikty między ludźmi pojawiają się na skutek tego, że pojęcia, którymi się ludzie posługują,
mają dla różnych osób różne znaczenie konotacyjne. Jak zauważa
E.R. Hilgard, „znaczenia konotacyjne mają charakter emocjonalny,
zwykle wyrażają pewien rodzaj oceny lub preferencji i są różne
dla różnych osób”22. Podobnie uważa I. Kurcz, twierdząc, że „znaczenie konotacyjne odnosi się do wszelkich procesów emocjonalnych i poznawczych, które dany znak wywołuje poza samym odpowiadającym mu pojęciem”23.
Pojęcie posiada wiele aspektów: stawiania w wątpliwość (ponieważ wychodząc od pola problemów mogą pojawić się wątpliwości, konieczność zakwestionowania wcześniejszych wiadomości), aspekt informacyjny (ponieważ pojęcia tworzą się na kanwie
dynamiki stare/nowe, co zakłada nowe informacje), operacyjny
(ponieważ tworzenie nowego pojęcia wymaga całej serii operacji
myślowych), relacyjny (ponieważ konstrukcja nowego pojęcia dokonuje się na kanwie relacyjnej struktury elementów systemu pojęć), organizacyjny (ponieważ wszelkie pojęcie, będąc systemem,
posiada swoją organizację odpowiadającą rzeczywistości systemowej). Wynika stąd, że nowe pojęcia są tworzone w interakcji
z wcześniejszymi, a więc pod ich wpływem. Trzeba przy tym zaznaczyć, że te już istniejące pojęcia nie są niezależne od kultury.
J.-Cl. Sallaberry w ten sposób wyjaśnia tę interaktywną dynamikę: „To owa sprzeczność język/słowo, wiedza/pojęcie sprawia, że
«wszystko jest możliwe» i że jednocześnie wpływ już obecnego
(już pomyślanego) jest nieustanny; sprawia, że to, co nowe, wydarzenie może się zdarzyć w każdej chwili i że to nowe nie jest

E.R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 1967, s. 504
I. Kurcz, Język i mowa, w: Psychologia, pod red. T. Tomaszewskiego, Warszawa 1976, s. 457.
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niezależne od już utworzonego”24. Podmiot może więc wytwarzać
zupełnie nowe pojęcia, ale dokonuje się to pod wpływem pojęć
już istniejących. Proces wytwarzania nowych pojęć dokonuje się
ciągle na nowo z tym, że dzieje się to w ramach mechanizmu interaktywnego. To, co wyżej zostało powiedziane, ilustruje schematycznie rysunek 3.
Rysunek 3.
Interaktywny mechanizm wytwarzania pojęć.
Źródło: J.-Cl. Sallaberry, Dynamique des représentations dans la formation, Paris
1996.
Wiedza, kultura,
pojęcia już istniejące
Uniwersalne
Wiedza, żywa kultura,
Szczegółowe
Tworzenie, opracowywanie
modyﬁkacja pojęć
Jednostkowe

Nakreślony powyżej model uwidacznia fakt, że fenomen pojęć jest złożony. Pojęcie bowiem jest zawsze wpisane w „system”.
Tę rzeczywistość systemiczną J.-Cl. Sallaberry opisuje za pomocą
czterech następujących cech:
1. Pojęcie nigdy nie jest wyizolowane. Jest ono wpisane w zespół
pojęć, które stanowią całość nacechowaną interaktywnością
„nowe/stare”;
2. Ten interaktywny mechanizm stanowi rodzaj samoregulatora. Podmioty stanowią samoregulację. Podmioty dostosowują
swoje pojęcia dzięki interakcjom istniejącym między nimi;
24

s. 30.

J.-Cl. Sallaberry, Dynamique des représentations dans la formation, Paris 1996,
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3. Pojęcia danej osoby ewoluują czy mogą ewoluować. Ten dynamiczny charakter funkcjonowania pojęcia pozwala spełnić
kryterium transformacji;
4. Istnieje przepływ informacji, istnieje w obiegu energia, ponieważ wymiana pojęć pozwala na interakcję między instancjami
psychicznymi25.
Te cztery cechy pozwalają mówić o „systemie pojęć”. Wyrażenie to kładzie nacisk na aspekt opracowywania, wytwarzania
pojęć. „Podmiot tworzy sobie wyobrażenie, pojęcie o świecie – jest
to moment Szczegółowego. Wyrażenie „system odniesienia” przeciwnie, kładzie nacisk na to, co już istnieje – moment Uniwersalnego. Ale chodzi o ten sam system. Pojęcia, które stanowią odniesienie (są już obecne, a więc zapamiętane), związane są z kulturą, ale
odpowiadają prawdopodobnie najlepszej regulacji interakcji”26.
Podobne idee znajdujemy w twórczości amerykańskiego logika
i filozofa Charlesa S. Peirce’a i jego teorii znaku27, której czytelne streszczenie przekazuje Monika Obrębska: „Nie jest możliwy
znak pojedynczy, nie ma oderwanych znaczeń. Zarówno znak, jak
i jego znaczenie są funkcjami systemu. Istnienie jakiegokolwiek
znaku zakłada istnienie innych znaków; każdy znak zakłada co
najmniej dwa inne znaki: poprzedzający, którego jest interpretantem, oraz następujący po nim, który jest jego interpretantem i który go konstytuuje jako sensowną relację triadyczną. Interpretant
jest częścią danego znaku (jego znaczeniem), a zarazem jest innym
znakiem, czyli jest zewnętrzną wobec znaku jego interpretacją.
Znaczenie nie jest dostępne wprost, jako dana bezpośrednia, lecz
jest uchwytne jedynie przez interpretację, jedynie dzięki przekła-

25

s. 31.

Por. J.-Cl. Sallaberry, Dynamique des représentations dans la formation, dz. cyt.,

J.-Cl. Sallaberry, Dynamique des représentationsdans la formation, dz. cyt., s. 31.
Szerzej na temat teorii Peirce’a zob.: H. Buczyńska-Garewicz, Semiotyka
Peirce’a, Warszawa 1994.
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dowi znaku na znak”28. Istotne dla procesu rozumienia, interpretowania znaczenia jest to, że „znak implikuje ciągłość. Jednocześnie
ciągły charakter myśli polega też na tym, że jest ona z natury swej
niepełna, niezamknięta, że stale przybiera nowe formy i przynosi nowe interpretacje, z których żadna nie może być ostateczna.
Znak rodzi znak, rozszerzając za każdym razem poznanie, lecz
żadna nowa interpretacja nie jest ostatnią, gdyż domaga się, jak
każda interpretacja, dalszego oświetlenia, wyjaśnienia przez inny
znak i inną interpretację”29.
Podsumowując, należy stwierdzić, że pojęcia wraz z wyobrażeniami stanowią treści psychiczne, za pomocą których uobecniamy sobie rzeczy, zdarzenia, czyli poznajemy, jakimi one są. Ten
proces poznawania dokonuje się za pomocą języka. Język pełni
potrójną funkcję: syntaktyczną, pragmatyczną i semantyczną. Dla
analiz i badań prowadzonych w ramach tej pracy istotna jest funkcja semantyczna języka związana z tworzeniem, nadawaniem
znaczenia. Znaczenie może być rozumiane na poziomie denotacji i konotacji. Rozumienie pojęć na poziomie denotacji zasadniczo nie nastręcza większych problemów. Możemy się tych pojęć
uczyć, korygować je. Spory, nieporozumienia konflikty między
ludźmi pojawiają się na skutek tego, że pojęcia, którymi się ludzie
posługują, mają dla różnych osób różne znaczenie konotacyjne.
Mają one charakter emocjonalny, zwykle wyrażają pewien rodzaj
oceny lub preferencji i są różne dla różnych osób. Ponieważ celem
tej pracy jest zbadanie, jak maturzyści rozumieją znaczenie pojęć
religijnych fundamentalnych dla katolicyzmu na poziomie denotacji i konotacji, zasadne będzie zaprezentowanie w tym miejscu
rzeczywistości pojęć religijnych.

M. Obrębska, W poszukiwaniu ukrytej struktury. Semiotyka wobec problemu
nieświadomości, Poznań 2002, s. 98.
29
M. Obrębska, W poszukiwaniu ukrytej struktury. Semiotyka wobec problemu
nieświadomości, dz. cyt., s. 114.
28
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2.3. Kształtowanie się pojęć religijnych
Wszystko, co zostało wyżej napisane w odniesieniu do pojęć
w ogóle, ma zastosowanie w przypadku pojęć religijnych. Jako
że wszystkie nasze pojęcia, wyobrażenia są nabyte w życiu osobistym, również dotyczy to idei Boga i wyobrażeń z nią związanych. Rzeczywistość transcendentna jest ze swej natury niedostępna bezpośredniemu poznaniu. W ujmowaniu jej pośredniczą
różnorodne znaki i symbole przekazywane w kulturze. Dzięki
nim człowiek może odczytywać mniej lub bardziej wyraźne treści. Te odczytane treści obok doświadczeń zaczerpniętych z relacji
międzyludzkich (zwłaszcza życia rodzinnego) stanowią podstawę formowania się reprezentacji świata religijnego w szerokim
znaczeniu, tj. siatki pojęć i przekonań religijnych30. Są one tworzone, przekształcane, systematyzowane, przyswajane w procesie
wychowania religijnego. Najdokładniej opisane jest w literaturze
kształtowanie się pojęcia Boga.
Proces kształtowania się pojęcia Boga i pojęć z nim związanych
rozpoczyna się w człowieku od wczesnego dzieciństwa. Fakt ten
wskazuje na potrzebę rozpatrywania go na wielu płaszczyznach.
Psychologia pastoralna posługuje się terminem „kluczowy
wzorzec zachowań”. Jest to „nieświadomy, emocjonalny podstawowy stosunek do życia, który tworzy się w pierwszej fazie
dzieciństwa na podstawie bardziej pozytywnych lub negatywnych kluczowych przekazów rodziców i wynikających z nich
kluczowych doświadczeń, iż jest się kimś akceptowanym lub nieakceptowanym. Jeśli doświadczenia kluczowe są raczej pozytywne, tworzą dobry fundament odpowiedniego wzorca życiowego,
w którym przeważa nadzieja, pewność i ufność. Jeśli jednak doświadczenia kluczowe są raczej negatywne, wówczas, utrudniając
życie, tkwią one nieuświadomione w człowieku także i później
30

87.

Por. Z. Chlewiński, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, dz. cyt., s. 86-
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jako negatywne wzorce zachowań” 31 naznaczone poczuciem bezwartościowości własnej osoby, odrzucenia itp. Ponieważ jednak
człowiek w sposób naturalny broni się przed takimi negatywnymi doświadczeniami, nieświadomie wytwarza w sobie mechanizmy obronne. Te mechanizmy obronne i wzorce zachowań mają
również wpływ na religijny rozwój człowieka i na tworzone przez
niego pojęcia Boga32.
Jak pisze J. Król, „pojęcie Boga nie jest pojęciem wrodzonym,
ale ma podłoże empiryczne i powstaje stopniowo w umyśle dziecka. Kształtuje się w procesie socjalizacji i jest modyfikowane na
podstawie własnych czynności poznawczych i doświadczeń emocjonalnych, związanych zwłaszcza ze strukturą życia rodzinnego”33. Cały proces kształtowania się obrazu Boga dokonuje się za
pomocą pewnych procesów psychicznych, jak naśladownictwo,
utożsamianie, uogólnianie i projekcja34. Są one naturalnymi komponentami poszczególnych etapów rozwojowych dziecka.
Uogólnianie czy generalizacja w początkowym okresie rozwoju człowieka dokonuje się na zasadzie fizycznego podobieństwa
bodźców i współwystępowania ich w czasie. Do tego dochodzi na
dalszym etapie rozwoju dziecięcego generalizacja w oparciu o podobieństwo znaczeniowe. W ujęciu przedstawicieli psychoanalizy
reakcja emocjonalna, która powstała w odniesieniu do określonego przedmiotu (osoby) przenosi się na inne przedmioty (osoby),
podobne pod względem znaczenia. Wobec powyższego można
zakładać, że reakcje emocjonalne, jakie ukształtują się między
dzieckiem a ojcem, zostaną przeniesione na reakcje emocjonalne

K. Frielingsdorf SJ, Szczęście w nieszczęściu, Kraków 1999, s. 43.
Por. K. Frielingsdorf SJ, Szczęście w nieszczęściu, dz. cyt., s. 26.
33
Ks. J. Król, Obraz ojca w kształtowaniu się pojęcia Boga u dzieci, „Homo Dei”
1980/2, s. 116.
34
Zostaną one scharakteryzowane na podstawie: J. Król, Obraz ojca w kształtowaniu się pojęcia Boga u dzieci, art. cyt., s. 117-118.
31
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dziecka w odniesieniu do Boga, co ma wpływ na kształtowanie się
pojęcia Boga u dziecka35.
Na kształtowanie się obrazu Boga u dzieci ma wpływ również
mechanizm naśladownictwa. Polski psycholog S. Szuman klasyfikuje naśladownictwo pośród głównych cech okresu poniemowlęcego36. To właśnie za sprawą mechanizmu naśladownictwa dziecko
ujawnia swój aktualny stosunek do otoczenia, zdobywając w ten
sposób orientację w środowisku oraz różnorodne doświadczenia.
Poprzez naśladownictwo dziecko przyswaja sobie obowiązujące
w danej grupie społecznej wzorce kulturowe. Dziecko na początku naśladuje dźwięki, mimikę, gesty, następnie reakcje uczuciowe, a później opinie, przekonania, oceny moralne wypowiadane
przez rodziców. Ten mechanizm naśladownictwa odnosi się również do życia duchowego. Zaczyna się od naśladowania gestów
religijnych, na przykład składania rąk, klękania, poprzez naśladowanie prostych modlitw aż po przyjmowanie za swoje przekonań
religijnych rodziców.
Kolejna faza rozwoju dziecka – okres przedszkolny – wyposaża go w mechanizm utożsamiania, identyfikacji z rodzicami. Małe
dziecko ma bardzo wygórowane pojęcie o mocy, wiedzy i dobroci
swego ojca. W psychologii znana jest faza „ubóstwiania ojca przez
dziecko, to znaczy traktowania go jakby był faktycznie „bogiem”.
Później faza ubóstwiania ustępuje miejsca okresowi wzmożonego krytycyzmu. Dziecko zaczyna dostrzegać, że ojciec nie wie
wszystkiego, nie potrafi wszystkiego dokonać. Pojawia się wówczas, w miejsce diwinizacji ojca, paternalizacja Boga. Wyobrażenie
Boga – Ojca kształtuje się na wzór własnego ojca, który jest źródłem nakazów i zakazów, nagród i kar. Na tym etapie rozwojo-

Pogląd taki prezentują np.: S. Gallo, Genesi del sentimento religioso nell’ infanzia, Roma 1959, s. 79 n.; E. Lewis, Children and Their Religion, London 1962, s. 94 n.;
P. Ranwez, L’aube de la vie chrétienne, Bruxelles 1967, s. 7-8, 12.
36
S. Szuman Psychologia wieku dziecięcego, Warszawa 1947, s. 44.
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wym pojęcie Boga jest z konieczności antropomorficzne37. Dziecko po prostu identyfikuje obraz ojca z obrazem Boga. Zdaniem
Godina38, ojciec jest pośrednikiem między Bogiem a dzieckiem.
Jego obraz staje się podstawą do powstania w dziecku afektywnoobiektywnej idei Boga.
Nietrudno z powyższych stwierdzeń wysnuć wniosek, że
w zależności od postawy ojca wobec dziecka, od jakości, zabarwienia emocjonalnego doświadczeń w kontaktach z ojcem dziecko
kształtuje w sobie obraz Boga troskliwego, dobrego, przyjaznego
(antropomorfizm uczuciowy pozytywny), albo Boga budzącego
lęk, karzącego (antropomorfizm negatywny).
Istotną rolę w kształtowaniu się pojęcia Boga u dziecka odgrywa mechanizm projekcji obrazu ojca na obraz Boga. Autorem
teorii projekcji jest Z. Freud39, który twierdzi, że relacja człowieka do Boga zależy od jego stosunku do naturalnego ojca. Jest to
twierdzenie wielce kontrowersyjne z uwagi na fakt, że brzmi ono
bardzo deterministycznie, sprzecznie na przykład z teorią dynamicznego rozwoju, stawania się, kształtowania się ludzkiej osobowości, wysuniętą przez A. Vergote’a. Gdyby przyjąć teorię Freuda
za całkowicie prawdziwą, należałoby przypuszczać, że każdy,
kto był w dzieciństwie pod wpływem despotycznego, agresywnego ojca, nie ma szans na osiąganie dojrzałości religijnej, która
jest związana z posiadanym obrazem Boga. Twierdzenie Freuda
zachowuje swą ważność, pod warunkiem jednak, że odniesie się je
do religijności niedojrzałej, infantylnej, właściwej okresowi dzieciństwa. Cechy religijności dziecięcej, niedojrzałej mogą przenosić
się na dalsze okresy życia, a czasem towarzyszą człowiekowi do
starości. Potwierdzają to liczne badania (J.W. Fowler, F. Oser ). Nie
37
Por. Z. Chlewiński, Psychologiczne uwarunkowania idei Boga, „W Drodze”
3(1985)139, s. 98.
38
Zob. A. Godin, Le Dieu des parents et le Dieu des enfants, , Paris-Tournai
1963.
39
Zob. np. Z. Freud, The Future of an illusion, New York 1975.
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jest to jednak dowód na prawdziwość tezy Freuda, a jedynie na
fakt, że rozwój tych osób został z jakichś istotnych przyczyn zahamowany.
Wracając do kwestii projekcji, na cały projektowany „symbol
ojca” składają się trzy elementy: prawo, wzór i obietnica. Ks. J. Król
tłumaczy je jak następuje: „Ojciec rozrywa więź między dzieckiem
i matką, stwarza przez to dziecku możliwość otwarcia się na innych ludzi. Stawia dziecku pewne wymagania. Ojciec jest głosem
«prawa», również z ujemnymi jego aspektami – ograniczenia i zakazu. Jednocześnie jednak odgrywa dodatnią rolę; dziecko uznaje
ojca za istotę, z którą może się utożsamiać. Ojciec jest tym człowiekiem, od którego zależy powodzenie i szczęście. Daje dziecku
«wzór» do naśladowania, dzięki któremu dziecko może odnaleźć
swoje własne «ja». Ostatecznie obie instytucje «prawa» i «wzoru»
otwierają dziecku widok na «przyszłość», na możliwość stawania
się w pełni rozwiniętym, samodzielnym człowiekiem”.
Prawo, wzór, czyli można by powiedzieć autorytet40 i obietnica
są to czynniki sprzyjające rozwojowi, wręcz warunkujące rozwój.
Prawo wyznacza granice wolności, wzór jest uwyraźnieniem celu,
a obietnica otwiera na przyszłość, jest związana z nadzieją. Tylko
razem wzięte te trzy elementy, a więc projekcja całego symbolu
ojca może doprowadzić do ukształtowania prawdziwego obrazu
Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Jest to Bóg, który daje
prawo, jest najdoskonalszym wzorem i umożliwia człowiekowi
ufne otwarcie się na przyszłość, a co za tym idzie – ustawiczny
rozwój.
Jakkolwiek mocno krytykowana, teoria Freuda stała się impulsem do wielu badań przeprowadzonych przez psychologów religii. Problem badawczy był następujący: Czy faktycznie istnieje poAutorytet rozumiem tutaj wyprowadzając to pojęcie od łac. augeo, augere:
powiększać, rozszerzać pomnażać, wzmacniać, podwyższać, wzrastać, powiększać się, sprawiać, że coś rośnie. Autorytet to zatem ktoś, kto pozwala innym
wzrastać, postępować w mądrości, „powiększać się”, rozwijać się.
40
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zytywna korelacja między uczuciami i ideami odnoszącymi się do
Boga i ideami odnoszącymi się do ojca? Tak postawiony problem
stał się podstawą badań przeprowadzonych przez A. W. Siegmana. Wielu badaczy zastanawiało się również nad tym, które z rodziców ma większy wpływ na kształtowanie się wczesnodziecięcych pojęć Boga41. Dla rozważań w kontekście tej pracy nie ma to
zbyt dużego znaczenia. Istotny jest fakt, że środowisko rodzinne
ma wpływ na kształtowanie się pojęcia Boga u dzieci. Analizując
badania Siegmana, Strunka, Godina i Halleza, ks. J. Król stwierdza, że „obraz rodziców warunkuje mniej lub bardziej pojęcie
Boga zależnie od tego, któremu z rodziców dana osoba przyznaje
pierwszeństwo uczuciowe. Z wiekiem coraz bardziej rozluźnia się
ta więź pomiędzy obrazem rodziców a obrazem Boga”42. Na doniosłość psychologicznych uwarunkowań idei Boga zwraca również uwagę Z. Chlewiński43, powołując się na badania z zakresu
psychologii religii (Z. Freud, M. O. Nelson, E. M. Jones, Z. Szmigiel, A. Godin, M. Halez, A. Vergote).
Wszyscy przenosimy na Boga obraz wyniesiony z naszych
wcześniejszych doświadczeń z rodzicami. Jeśli rodzice odnoszą
się do dzieci z czułością, empatią, odpowiednią stanowczością
i konsekwencją, najprawdopodobniej pozwoli to dzieciom rozwinąć pozytywny obraz Boga, otworzyć się na Niego z zaufaniem, co
właściwie jest kluczem do dojrzewania wiary. Jeśli natomiast rodzice zdradzają niezrównoważenie osobowościowe, są agresywni, autorytarni, wówczas dzieci są narażone na ryzyko wytworzenia sobie wypaczonego obrazu Boga. Zdaniem Alberta Haase’a,
„nasz obraz Boga jest jednym z najważniejszych, jeśli nie najważZob. np.: M. O. Nelson, E. M. Jones, Les concepts religieux dans leur relation
aux images parentales, „Lumen Vitae” 16 (1961)2, s. 283-288; A. W. Siegman, La
notion de Dieu et l’image du père, „Lumen Vitae” 16(1961)2, s. 289-292.
42
J. Król, Wpływ posiadanego obrazu ojca na pojęcie Boga u młodzieży, „Roczniki
Filozoficzne TN KUL” tom XXX, zeszyt 4, 1982, s. 75.
43
Zob. Z. Chlewiński, Psychologiczne uwarunkowania idei Boga, „W Drodze”
3(1985)139, s. 99-102.
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niejszym aspektem duchowego życia. Nasz obraz Boga kształtuje
i zabarwia wszystko w naszej duchowości: poczynając od tego,
dlaczego się modlimy, a kończąc na tym, jak interpretujemy obecność cierpienia i zła w świecie. Wypaczony obraz Boga wywołuje niezdrowe zachowania. I rzeczywiście, konkretny obraz Boga
może być prawdziwym powodem tego, że ktoś wykonuje skok ku
świętości lub wlecze się żółwim krokiem w życiu duchowym”44.
Pojęcia religijne uważane są za zasadniczy element składowy
świadomości religijnej młodzieży45. Pojęcie stanowi element procesu poznawczego. W procesie poznawczym, z kolei, biorą udział
struktury poznawcze, które podlegają procesom rozwojowym.
Autorem stadialnej teorii rozwoju poznawczego jest Jean Piaget46.
Ujmował on rozwój jako ciągły proces przebiegający wzdłuż kontinuum. Zmiany w rozwoju intelektualnym dokonują się stopniowo i nie są gwałtowne. Struktury wewnętrzne (schematy) są stopniowo konstruowane i rekonstruowane (lub modyfikowane). Dla
celów naukowego opisu wzrostu poznawczego w rozwoju intelektualnym można wyodrębnić cztery następujące po sobie stadia
rozwoju poznawczego:
1. Stadium inteligencji sensomotorycznej (0-2 lat). W tym okresie
przeważają reakcje zmysłowe i ruchowe. Dziecko nie tworzy
jeszcze wewnętrznych reprezentacji zdarzeń i „nie myśli” pojęciowo, chociaż rozwój „poznawczy” jest widoczny, gdyż konstruowane są schematy.
2. Stadium myślenia przedoperacyjnego (2-7 lat). Dla tego stadium charakterystyczny jest rozwój języka i innych form reprezentacji oraz gwałtowny rozwój pojęciowy. Rozumowanie
A. Hasse, Swimming in the Sun, Cincinnati 1993, s. 7. Cytuję za: D. Montgomery, Bóg i twoja osobowość, Kraków 2000, s. 151.
45
Por. G. Dąbrowska, Wyobrażenia i postawy religijne młodzieży na przykładzie
zbiorowości uczniów szkół średnich w Kielcach, „Zeszyty Naukowe UJ”, Prace socjologiczne, zeszyt 7, Warszawa-Kraków 1981, s. 74.
46
Przytaczam ją za: B.J. Wadsworth, Teoria Piageta. Poznawczy i emocjonalny
rozwój dziecka, Warszawa 1998, s. 39.
44
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w tym okresie jest zdominowane przez percepcję, ma zatem
charakter prelogiczny lub częściowo logiczny.
3. Stadium operacji konkretnych (7-11 lat). W tym okresie dziecko
rozwija zdolność stosowania myślenia logicznego do rozwiązywania konkretnych problemów, pojawiających się w danej
chwili.
4. Stadium operacji formalnych (11-15 lat i powyżej). W tym
okresie struktury poznawcze dziecka osiągają najwyższy poziom rozwoju i dziecko staje się zdolne do stosowania rozumowania logicznego przy rozwiązywaniu wszystkich klas
problemów47.
Jak pisze J. Reykowski, „sieć poznawcza nie jest strukturą jednorodną. Można w niej wyodrębnić ośrodki integrujące (struktury
nadrzędne), które posiadają rolę zwierzchnią, koordynującą w stosunku do pozostałych struktur, np.: 1. strukturą integrującą jest
pojęcie «ja», 2. strukturami integrującymi są centralne pojęcia systemów światopoglądowych, np. pojęcie Boga u osób religijnych”48.
Podobne stanowisko zajmuje Z. Chlewiński, ujmując je następująco: „Pojecie Boga, jak i odpowiadające mu treści pojęciowe,
przekazywane dziecku w kolejnych etapach nauczania katechetycznego, podlegają nieustannym procesom rozwojowym, w wyniku czego wytwarzają się liczne i różnorodne powiązania; pojęcie
Boga wchodzi wraz z innymi pojęciami w dalsze związki i pełni
funkcję epicentrum”49.
Z. Chlewiński w swoim artykule50 przytacza również prace
J. P. Deconchy’ego, który wyróżnił trzy fazy rozwoju idei Boga
u dzieci i młodzieży.
Przytoczenie tutaj teorii Piageta wydaje się być uzasadnione, ponieważ
stanowi ona w pewnym stopniu podstawę do wyodrębnienia stadiów dojrzałości religijnej.
48
J. Reykowski, Postawy a osobowość, w: S. Nowak, Teorie postaw, Warszawa
1973, s. 107.
49
Z. Chlewiński, Psychologiczne uwarunkowania idei Boga, art. cyt., s. 99.
50
Z. Chlewiński, Psychologiczne uwarunkowania idei Boga, art. cyt., s. 99-100.
47
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1. Pierwsze stadium przypada na okres 8-10 lat i określa się go
jako stadium atrybutywności. W strukturze pojęcia Boga dominują określenia atrybutywne, tzn. dotyczące przymiotów Boga, jak
dobroć, miłość. Dadzą się jeszcze na tym etapie zauważyć różne
formy antropomorfizmu: od fizycznego poprzez intelektualny do
moralnego. Wszystkie przymioty Boga w sferze przeżyciowej organizują się w coraz wyraźniejszą jedność.
2. Drugie stadium objawia się u chłopców w wieku 11-13 lat,
u dziewcząt w wieku 11-14 lat i nosi miano stadium personalizacji. Na tym etapie wyobrażenie Boga zbudowane jest na trzech
podstawowych określeniach: Stwórca-zwierzchnik, ojciec, Jezus
Chrystus w roli Odkupiciela. Obserwuje się odchodzenie od antropomorfizmu i jednocześnie akcentuje treści osobowościowe.
Bóg jest pojmowany jako „ktoś”. Prowadzi to do stopniowego pojmowania Jego transcendencji. W tym stadium młody człowiek coraz wyraźniej zaczyna oddzielać świat ducha od świata stworzeń
ziemskich. Również w odniesieniu do osoby Jezusa Chrystusa na
tym etapie można zaobserwować umiejętność oddzielenia ziemskiego Jezusa od Boga.
3. Ostatnie, trzecie stadium przypada na wiek 14-16 lat. Jest to
wiek, kiedy młodzież wchodzi w stadium interioryzacji. Bóg na
tym etapie jest przeżywany jako zasada, na bazie której formowana jest własna postawa wobec rzeczywistości. Bóg jest wsparciem
i światłem. Pojawia się silna potrzeba bliskiego kontaktu, zawierzenia. Zaczynają się rozpadać różne formy antropomorfizmu.
Przytoczone stadia odnoszą się do wieku młodzieńczego. Należy jednak zauważyć, że w wieku 16 lat nie kończy się rozwój
idei Boga. Wraz z rozwojem człowieka, o ile dokonuje się on harmonijnie, następuje doskonalenie treści składających się na pojęcie Boga, personalizacja relacji z Nim, a na etapie rozwoju bardziej
zaawansowanym, interioryzacja Jego obrazu. Nie zawsze jednak
religijny rozwój człowieka przebiega harmonijnie, niejednokrotnie jest on zaburzony już we wczesnym dzieciństwie, kiedy to
rodzinna struktura uczuciowa jest nieprawidłowa. W takich przy-
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padkach konieczna jest praca na rzecz zmiany nieprawidłowego
pojęcia Boga i innych pojęć religijnych.
Zarówno psycholodzy, jak również katechetycy i duszpasterze
zdają sobie sprawę z wagi pojęcia Boga dla rozwoju religijnego,
a także dla rozwoju całej osobowości człowieka. Niewiele jest jednak prac, które podejmują ten problem na gruncie empirycznym.
Z prac, które ukazały się w ostatnim czasie i podejmowały badanie obrazu Boga, należy wymienić m.in. pracę B. Kostrubiec1, dotyczącą badania obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu. Badania na temat świadomości religijnej i moralnej
gimnazjalistów przeprowadził również J. Baniak z Wydziału Teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu2. Jego
badania wykazują bardzo niski poziom świadomości religijnej.
Młodzież nie dostrzega różnicy w swojej religijności z dzieciństwa
a stanem obecnym. Przyczyny tego stanu rzeczy upatruje autor
w rodzinie i niewłaściwym prowadzeniu katechezy.
Z wcześniejszych badań należy wymienić prace J. Słomińskiej3.
Badała ona rozumienie pojęcia Boga, stawiając pytanie: Kim dla
ciebie jest Bóg? Autorka dokonała typologii pojęć o Bogu.
Dotychczasowe badania nad pojęciem Boga dawały diagnozę
stanu rzeczy lub stanowiły podstawę do stworzenia typologii. Nie
ma natomiast na gruncie polskim badań dotyczących rozumienia pojęcia Boga i innych pojęć religijnych z nastawieniem na ich

1
B. Kostrubiec, Obrazy postmodernizmu. Badania empiryczne obrazu siebie i obrazu Boga u zwolenników postmodernizmu, Lublin 2004.
2
Komunikat z tych badań zamieszcza Tygodnik Powszechny: J. Borowiec,
Burza hormonów (religijnych). Świadomość religijna i moralna młodzieży gimnazjalnej,
„Tygodnik Powszechny” nr 31, 30 lipca 2006, s. 26.
3
J. Słomińska, Pojęcia religijne wybranych środowisk w Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia” 19 (1981)nr 2; J. Słomińska, Pojęcie Boga u dzieci i młodzieży
w świetle współczesnych badań, w: W kierunku prawdy, praca zb. pod red. B. Bejze,
Warszawa 1976; Słomińska J., Współczesne badania socjologiczne i psychologiczne dotyczące pojęcia Boga, w: Bóg, dekalog, błogosławieństwa, modlitwa, praca zb. pod red.
A. Święcickiego, Kraków 1977.
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przekształcanie w procesie wychowania religijnego, na przykład
w ramach szkolnego nauczania religii.
Podjęcie działań na rzecz kształtowania bardziej adekwatnego
pojęcia Boga i pojęć z nim związanych w ramach szeroko pojętego
wychowania chrześcijańskiego wydaje się być przedsięwzięciem
celowym i uzasadnionym. Czym jednak jest wychowanie chrześcijańskie, jakie znaczenie mają pojęcia religijne w wychowaniu
chrześcijańskim? Problemy te będą przedmiotem refleksji w ramach trzeciego rozdziału części teoretycznej pracy.
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Rozdział 3

Wychowanie chrześcijańskie
Zdefiniowanie pojęcia „wychowanie chrześcijańskie” nie jest
rzeczą łatwą. W literaturze przedmiotu często używa się go w znaczeniu wychowania religijnego, a w naszym polskim kontekście
– w znaczeniu wychowania katolickiego. Pojęcie to bywa utożsamiane z katechezą, wychowaniem w wierze czy wychowaniem
do wiary. Używa się więc tych pojęć zamiennie, jako synonimów.
W kontekście niniejszej pracy doprecyzowanie tych pojęć wydaje się być istotne, ponieważ pozwoli ustalić ich zakres znaczeniowy. Jeśli jest on różny, odmienne będą cele, miejsca realizacji
celów, sposoby działania, jakie te pojęcia implikują. Analizę pojęcia „wychowanie chrześcijańskie” poprzedzi refleksja nad pojęciem wychowania w ogóle.

3.1. Co to jest wychowanie?
Pojęcie wychowania definiowane jest w literaturze na wiele
sposobów4 i jest ono uzależnione głównie od koncepcji człowieka, jaką się przyjmuje. Syntetycznego przeglądu definicji wycho-

Zob. na przykład: T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak” XLIII
(1991)9, s. 63; Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005, s. 57-58; K.
Olbrycht, Dylematy współczesnego wychowania, „Znak” XLIII (1991)9, s. 40.
4
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wania dokonał ks. Marian Nowak5, wskazując na złożoność pojęcia wychowania. Teoria, która tę złożoność pojecia wychowania
(a zwłaszcza rzeczywistości, jaka się pod nim kryje) uwzględnia,
łącząc w sobie wszystkie możliwości rozwojowe człowieka, jest
teoria warstwicowa zapoczątkowana przez Wilhelma Flitnera6,
rozwinięta przez Sergiusza Hessena7, której ostateczny kształt
nadał Stefan Kunowski8.
Wychowanie ujmuje on jako rozwój biosu, który dokonuje się
poprzez integrowanie osiągnięć rozwojowych włąściwych poszczególnym warstwom. Warstwicowa teoria w ujęciu S. Kunowskiego zakłada, że czynniki wewnętrzne (geniczne) są zróżnicowane rodzajowo i że dochodzą do głosu we właściwym dla siebie
czasie i w ustalonej kolejności, tworząc różne podłoża wychowania,
w których zachodzą zmiany zarówno ilościowe, jak i jakościowe.
Jak pisze S. Kunowski9, całość warstwic nakładających się na
siebie kształtuje się w następującej kolejności: a. warstwa biologiczna, tworząca nasz organizm; b. warstwa psychologiczna, rozwijająca całokształt psychiki; c. warstwa socjologiczna, formująca
osobe społeczną wychowanka; d. warstwa kulturologiczna, która
wyrabia twórcę kulturalnego w człowieku, e. warstwa czysto duchowa lub światopoglądowa, kształtująca w pełni duchowość i jej
sferę religijno-moralną. Każda z tych sfer ma swój czas powstawania i rozwoju, do którego potrzebuje odpowiednich czynników

5
Por. M. Nowak, Wychowanie, w: Wokół katechezy posoborowej, pod red. R. Chałupniaka, J. Kochela, J. Kostorza, W. Spyrki, Opole 2004, s. 431-434. Szeroką analizę fenomenu wychowania zawarł M. Nowak w cz. II, rozdziale IV pracy: Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 2001, s. 230 nn.
6
W. Flitner, Systematische Pädagogik, Breslau 1933, s. 34-50. Cyt. za S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004, s. 194.
7
S. Hessen, O sprzecznościach i jedności wychowania, Lwów 1939, s. 215241. Cyt. za S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 195.
8
Teorię warstwicową w ujęciu stefana Kunowskiego prezentuję na podstawie: S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 194-200.
9
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 197 i nn.
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zewnętrznych w postaci oddziaływań wychowawczych, dzięki
którym może osiągać dojrzałość w procesie integracji.
a. Pierwsza warstwa – biologiczna rozpoczyna się wraz z przyjściem dziecka na świat i formuje się w ciągu całego okresu przedszkolnego. Jest to okres, w którym organizm wymaga i doświadcza
ciągłego usprawniania. Konieczne jest podsycanie jego energii i żywotności przez wychowawcze dostarczanie czynników zewnętrznych (pokarm, powietrze, słońce, ruch, dobre warunki snu itp.).
b. W okresie osiągania dojrzałości szkolnej (ok. 7 roku życia) ma
miejsce samorzutny rozwój warstwy psychologicznej. Następuje
wszechstronne ukształtowanie psychiki jednostki, która rozwija
się pod wpływem czynników fenomenologicznych, tzn. zjawisk
działających na zmysły. W związku z tym wpływy wychowawcze
rozwijające warstwę psychiczną tworzą się z przeżyć i doświadczeń, z obserwacji, z nauki szkolnej, rozmów, oglądanych filmów
czy obrazów.
c. Trzecia warstwa związana jest z okresem rozwojowym,
w którym ma miejsce proces dojrzewania płciowego w warstwie
biologicznej. Na tym etapie rodzi się spontanicznie szukanie
przez młodego człowieka kontaktów z rówieśnikami, zainteresowania inną płcią. Młody człowiek zaczyna przejawiać nastawienia
do innych motywowane sympatia, przyjaźnią i miłością. Rozpoczyna się wówczas właściwy, samorzutny proces uspołeczniania
się wychowanka w trakcie rozwoju nowego podłoża społecznego
i warstwy socjologicznej. W wyniku rozwoju tej warstwy kształtuje się osoba społeczna wychowanka. Rozwój warstwy socjologicznej wymaga odrębnych wpływów wychowawczych, które płyną
z różnych form współżycia (demokratycznego lub autokratycznego), stosunków społecznych miedzy jednostkami i grupami (np.
przywództwa, zwolennictwa, pomocy, opieki, walki itp.), zwyczajów i obyczajów (pozdrowienia, tytuły, odznaki, symbole), instytucji społecznych (urzędy, organizacje).
d. Dobrze zintegrowana warstwa społeczna stanowi podstawę
dla warstwy kulturologicznej (lub kulturotwórczej). Wyraża się
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ona w spontanicznym uwrażliwieniu jednostki na wartości zawarte w wytworach kultury wyższej, jak sztuka, nauka, filozofia,
technika, prawo, polityka, moralność religijna. Czynnikami zewnętrznymi koniecznymi dla rozwoju warstwy kulturologicznej
są przede wszystkim dzieła literackie, muzyczne, plastyczne, zabytki architektury, pomniki historyczne, muzea, biblioteki, teatry
itp.
e. Na początku wieku dorosłego człowieka kształtuje się ostatnia warstwa – czysto duchowa, w której tworzy się synteza światopoglądowa. Do głosu dochodzi tu pełnia rozwiniętej duchowości
ludzkiej, dzięki czemu rozumność staje się mądrością w szukaniu
prawdy i dobra, zdolność do wartościowania stwarza miłość najwyższego ideału Prawdy, Dobra i Piękna. Równocześnie wolność
wybierania dobrej drogi kształtuje plan życiowy z pełną odpowiedzialnością za swe postępowanie i za innych ludzi, porywy zaś
i intuicje twórcze wyłaniają syntezę światopoglądową, a nastawienie otwarte na głębię metafzyczną doprowadza wreszcie do
ujęcia źródeł bytu, czyli Absolutu i do dania osobistej odpowiedzi
na te stwierdzenia w postaci przekonań religijno-moralnych rozwiązanych teistycznie lub przez negację – ateistycznie.
W duchu warstwicowej koncepcji wychowania pozostaje model opracowany przez M. Braun-Gałkowską. Wychowanie definiuje ona jako „pomoc w rozwoju, czyli zbliżaniu się do wartości
najważniejszych, takich jak dobro, prawda, miłość”10. Definicja ta
zakłada obecność trzech elementów w wychowaniu, które składają się na określoną sytuację wychowawczą: 1. wychowawcy (pomoc), 2. wychowanka (rozwój) i 3. celu (dobro, prawda, miłość).
W koncepcji tej wychowanie jawi się jako interakcja między wychowawcą i wychowankiem i jest ukierunkowane na cel. Relacja
wychowawcy i wychowanka nie jest jednostronna, lecz dialogowa, oparta na wzajemnym kontakcie. I jeden, i drugi zmierzają do
10
M. Braun-Gałkowska, W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu
i lekcjach wychowawczych, Warszawa 1994, s. 7.
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tego samego celu. Jeśli zaś idzie o cel, to stanowią go wartości najwyższe, niezależne od woli, decyzji poszczególnych osób. „Określanie wartości stanowiących cel, pisze M. Braun-Gałkowska, nie
jest domeną ani psychologii, która opisuje prawidłowości rozwoju, ani pedagogiki, mówiącej o sposobach realizacji celów. Cele
wychowania określane są w nauce przez filozofię normatywną,
czyli etykę, a w praktyce przyjmowane są najczęściej jako coś nie
potrzebującego dowodu, jako aksjomat moralny w rodzaju: dobro
należy czynić, a zła unikać, trzeba być dobrym człowiekiem”11.
Cel zatem jest rzeczą fundamentalną w wychowaniu i, zdaniem
M. Braun-Gałkowskiej, jest punktem wyjścia do rozmowy o wychowaniu12.
Zadaniem wychowawcy jest nie tworzenie celu, lecz pomaganie w odkrywaniu wartości13, a przez to pomoc wychowankowi
w nabywaniu umiejętności kierowania swoim życiem i rozwojem.
Tak pojęta rola wychowawcy zakłada usamodzielnianie się, autonomię wychowanka, a nie dopasowywanie go do jakichś określonych formatów (posługując się tresurą czy manipulacją14). W takim podejściu do wychowania wychowanek ma zagwarantowany
szacunek dla własnej wolności, która winna być angażowana
w osobisty rozwój.

M. Braun-Gałkowska, W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu
i lekcjach wychowawczych, dz. cyt. s. 15.
12
M. Braun-Gałkowska, Prawo dziecka do wychowania, w: D. Kornas Biela
(red.), Oblicza dzieciństwa, Lublin 2001, s. 212.
13
W ostatnich dziesięcioleciach nastąpiły istotne zmiany w podejściu do
wartości. Jak pisze W. Brezinka, „wpłynęły one negatywnie na gotowość do akceptacji celów wychowania oraz zaostrzyły dawny spór o ich treść i rangę. Zmiany w świecie wartości są w gruncie rzeczy zmianą nastawienia: z pojmowania
siebie i świata przez pryzmat norm i obowiązków – na pojmowanie całej rzeczywistości przez pryzmat własnego ‘ja’”. Zob. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika
w dobie przemian kulturowych, Kraków 2005, s. 85.
14
Por. J. Tarnowski, Czym nie jest wychowanie?, „Katecheta” 24(1980)5, s. 217
i n.
11
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Przedstawioną tu interaktywną dynamikę wychowania ilustruje poniższy schemat.
Rysunek 4.
Trójkąt: wychowawca – wychowanek – cel.
Źródło: M. Braun-Gałkowska, W tę samą stronę, Warszawa 1994.

W tym modelu wychowawca i wychowanek są podmiotami
wzajemnie na siebie oddziałującymi, a więc pozostającymi w interakcji. Od obu stron tego wychowawczego dialogu zależy jakość
procesu wychowania. Trzeba przy tym brać pod uwagę fakt, że
– jak pisał papież Paweł VI – „dialog nie jest celem, ale środkiem.
Nie daje prawdy, ale jej szuka. Jest metodą, a nie systemem”15.
Cechą zasadniczą dialogu jest dochodzenie do zrozumienia drugiego. „Zrozumieć kogoś to niekoniecznie przyznać mu rację, ale
zrobić wysiłek, żeby spojrzeć na sprawę z jego strony i wczuć się
w jego sposób myślenia”16. Opisana tu koncepcja wychowania koresponduje z ideałem wychowania chrześcijańskiego, którego po-

J. Guitton, Dialogi z Pawłem VI, Warszawa 1969, s. 184.
M. Braun-Gałkowska, W tę samą stronę. Książka dla nauczycieli o wychowaniu i lekcjach wychowawczych, dz. cyt. s. 20. Na temat dialogu w wychowaniu zob.
również J. Tarnowski, Dialog metodą wychowania chrześcijańskiego, „Chrześcijanin
w Świecie” 22(1973)2, s. 14-21.
15
16
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jęcie i obszary oddziaływania zostaną poddane analizie w świetle
literatury.

3.2. Co to jest wychowanie chrześcijańskie?
S. Kunowski17, analizując rozwój wychowawczej myśli Kościoła, wskazuje na ewolucję od początkowej pedagogiki katolickiej,
która była rozumiana jako część pedagogiki religijnej, stawianej
w jednym szeregu z pedagogiką liberalną i socjalistyczną, poprzez bardziej ogólną pedagogikę chrześcijańską do pedagogiki
pastoralnej, odwołującej się bezpośrednio do postulatów soborowych. Ten proces rozwojowy zaowocował wyodrębnieniem czterech wielkich działów pedagogiki chrześcijańskiej.
1. Pedagogika religijna, traktowana ekumenicznie, zawiera
w sobie wyznaniowe systemy wychowania, jak na przykład protestancki, prawosławny, katolicki. „Jest to: 1) dyscyplina naukowa
na pograniczu pedagogiki i teologii zajmująca się analizą potencjału edukacyjnego religii oraz teorią i praktyką wykorzystania go
w różnych środowiskach wychowawczych; 2) kierunek w myśli
pedagogicznej, podkreślający znaczenie religii dla całościowego
wychowania człowieka”18.
2. Pedagogika katolicka składa się z wielu systemów wychowa
wczych, które zapoczątkowały np. zakony, jak pedagogika benedyktyńska, franciszkańska czy dominikańska itd., z systemów
szkolnych (jezuicki, braci szkolnych, pijarski itp.), a nawet rodzinnych, zależnie od epoki, kultury i stanu. Obok tego w pedagogice
katolickiej istnieją kierunki formacyjne, jak katechetyczny, etyczny,
socjologiczny, a także prądy uzasadniające filozoficznie wychowaS. Kunowski, Pedagogika pastoralna w odnowie soborowej, w: M. Marczewski
(red.), Pedagogika pastoralna, Lublin 2003, s. 21-22.
18
J. Bagrowicz, Pedagogika religii (religijna), w: Wokół katechezy posoborowej,
pod red. R. Chałupniaka, J. Kochela, J. Kostorza, W. Spyrki, Opole 2004,
17
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nie, jak tomizm, augustynizm czy ostatnio egzystencjalizm. Pedagogika katolicka opiera się więc na fundamencie teologii i filozofii
chrześcijańskiej, co więcej – jako system naukowy wychowania
i nauczania zupełnie zgodny z teologią i filozofią chrześcijańską,
jest również ściśle z nimi związany i wysnuwający w ich świetle
z doświadczenia wychowawczego swe zasady19.
3. Pedagogika chrześcijańska, zainicjowana przez Piusa XI20
jako doktryna, czyli nauka wychowawcza Kościoła o instytucjach
wychowania chrześcijańskiego, jak rodzina, państwo, szkoła i Kościół wraz ze swoimi strukturami (parafia, seminarium, nowicjat
itp.), obejmuje zarówno problemy ogólne: celu, zasad i norm,
wzorów, wyjaśniające szczegółowe zastosowania w pedagogice
katolickiej, jak też zagadnienia praktyczne, które znów bardzo
różnicują się, ponieważ dotyczą tak ludzi normalnych (dzieci,
młodzieży, dorosłych), jak również w pedagogice specjalnej ludzi
obciążonych defektem czy upośledzeniem, w rehabilitacji których,
pomimo zastosowania wyspecjalizowanych treści, form, metod
i środków, przyświeca ten sam cel chrześcijańskiego wychowania: „współdziałać z łaską Bożą w urabianiu prawdziwego i doskonałego chrześcijanina, tj. samego Chrystusa w ludziach, przez
chrzest odrodzonych (...). Stąd prawdziwy chrześcijanin powinien
żyć nadprzyrodzonym życiem w Chrystusie, (...) i przejawiać je
we wszystkich swoich czynnościach (...). I właśnie dlatego chrześcijańskie wychowanie obejmuje cały zakres ludzkiego życia fizycznego i duchowego, intelektualnego i moralnego, indywidualnego, rodzinnego i społecznego, nie żeby je w jakikolwiek sposób
umniejszyć, ale żeby je podnieść, nim pokierować i udoskonalić,
wedle przykładu i nauki Chrystusa. Stąd prawdziwy chrześcijanin, owoc chrześcijańskiego wychowania, jest człowiekiem nadJ. Woroniecki, Program pedagogiki katolickiej, w: A. Rynio (red.) Pedagogika
katolicka, Stalowa Wola 1999, s. 18.
20
Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży Divini illius
Magistri.
19
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przyrodzonym, który myśli, sądzi i działa stale i konsekwentnie
wedle zdrowego rozumu, oświeconego nadprzyrodzonym światłem przykładów i nauki Chrystusa”21.
4. Pedagogika pastoralna stanowi źródło dla pedagogiki
chrześcijańskiej, określające podstawowe założenia (principia),
dotyczące ideału człowieka jako „nowego stworzenia” w Chrystusie (esse in Christo), wskazań ewangelicznych w odniesieniu do
wartości i postaw życiowych, jak miłość, pokora w zastosowaniu
do życia świeckiego, kapłańskiego czy zakonnego, rozumianych
w duchu soborowym.
Te poszczególne działy pedagogiki chrześcijańskiej nie są rozłączne. Istnieją między nimi ścisłe relacje. Pedagogika katolicka
jest opisem praktycznych systemów, kierunków i prądów wychowania, występujących historycznie lub współcześnie w społeczno
ściach religijnych, zaś pedagogika chrześcijańska tworzy dział
normatywny, kierujący działaniem instytucji wychowawczych
– o ile mają działać prawdziwie po chrześcijańsku. Postulowana
przez soborowe wskazania pedagogika pastoralna stanowi dział
koncepcyjny i dział planowania tak założeń ogólnych (pedagogika
pastoralna fundamentalna), jak i ich realizacji praktycznej w warunkach współczesności (pedagogika pastoralna szczegółowa).
Samą pedagogikę pastoralną należy rozumieć przede wszystkim
jako naukę o wychowawczej stronie duszpasterstwa Kościoła22.
Wychowanie chrześcijańskie stanowi przedmiot badań każdego z przedstawionych działów pedagogiki chrześcijańskiej. Ponieważ w tej pracy wychodzi się z założenia, że każdy rodzaj działalności wychowawczej Kościoła: czy to wychowanie religijne, czy
wychowanie do wiary ma spełniać kryteria wychowania chrzePius XI, Divini illius magistri
S. Kunowski, Pedagogika pastoralna w odnowie soborowej, w: M. Marczewski
(red.), Pedagogika pastoralna, dz. cyt., s. 23. Kompleksową analizę wychowawczej
myśli Kościoła przedstawił ks. S. Dziekoński w pracy pt.: Rozwój wychowawczej
myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków, Warszawa 2004.
21
22
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ścijańskiego i jemu sprzyjać, uzasadnione będzie w tym miejscu
scharakteryzowanie systemu chrześcijańskiego wychowania.

3.2.1. Cechy charakterystyczne wychowania chrześcijańskiego
Wychodząc od definicji negatywnej, należy powiedzieć, że wychowanie chrześcijańskie nie jest wychowaniem humanistycznym,
które w założeniach metodologicznych abstrahuje od jakiegokolwiek odniesienia do Boga23. Różni się ono również od wychowania religijnego (które jest socjalizacją religijną). W przekonaniu
Marguerite Léna24, nie istnieje wychowanie chrześcijańskie tak jak
istnieje wychowanie socjalistyczne, liberalne czy dogmatyczne.
Zamiast o wychowaniu chrześcijańskim słuszniej jest mówić o powołaniu chrześcijańskim do wychowywania. Wychowanie nie dlatego jest chrześcijańskie, że dotyczy ochrzczonych czy daje przywileje nauczaniu religijnemu. Jest nim przede wszystkim dlatego,
ponieważ zwraca uwagę i otwiera się na to całościowe powołanie
człowieka, którego Bóg woła po imieniu i ponieważ odpowiada
na nie według zadania, jakie jemu (wychowaniu) jest właściwe.
Wychowanie chrześcijańskie to działanie według ducha. Przede
wszystkim Ducha Świętego, który jest wewnętrznym Nauczycielem, ale również ducha ludzkiego, który jest zdolny do decyzji
i do miłości, do zrozumienia i do tworzenia, do krytyki i do zachwytu. W tym sensie wychowanie może być tylko duchowe. Bo
wychowywanie to nie tresura, lecz zwracanie się do... Wychowa23
M. Nowak, dokonując syntezy encykliki Divini illius magistri papieża
Piusa XI, pisze, że podkreśla ona „z pozycji wiary Kościoła, że nie jest możliwe
dobre i odpowiadające człowiekowi wychowanie, jeśli pomijałoby ono Objawienie chrześcijańskie. (...) Jest wręcz rzeczą niemożliwą zbudowanie integralnej pedagogiki, nie biorąc pod uwagę inspiracji chrześcijańskiej czy też pomijając fakt
istnienia i działania Boga”. Zob. M. Nowak, Filozofia wychowania i teologia wychowania w kontekście encykliki „Fides et ratio”, w: Wiara i rozum. Refleksje nad encykliką
Jana Pawła II „Fides et ratio”, praca zb. pod red. G. Witaszka , Lublin 1999, s. 124.
24
Por. M. Léna, L’Esprit de l’éducation, Paris 1991, s. 27.
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nie oparte jest na fundamencie słowa i wolności, wychowanie to
specyficzny wyraz gry natury, łaski i wolności25.
Wychowania nie można opierać na utopiach, biurokracji, na
zgorzkniałym buncie czy płytkim konformizmie. Wychowanie
chrześcijańskie nie jest przede wszystkim kwestią dogodnych okoliczności czy koniecznością duszpasterską. Nie jest również sprawą
teorii. Jest ono przede wszystkim problemem natury teologicznej
i antropologicznej. Pominięcie czy zaniedbanie spójności antropologicznej właściwej działalności wychowawczej bądź jej wyzwań
teologicznych działa na szkodę wychowania. Dlatego, analizując
fenomen wychowania chrześcijańskiego, należy wziąć pod uwagę z jednej strony cechy charakterystyczne działalności wychowawczej jako takiej, z drugiej zaś – jej wyzwanie teologiczne26.
Działalność Kościoła w ogóle, a w szczególności działalność
wychowawcza może być przeżywana i pojmowana jako „współdziałanie z Bogiem”. Jednocześnie jako miłująca łagodność i inicjatywa twórcza. Łagodność nie oznacza nijakości, bierności, a inicjatywa twórcza nie jest narzucaniem własnych formatów. Czym
zatem ma być ta współpraca, na czym ma polegać? Poszukując odpowiedzi na to pytanie, wychowawca chrześcijański staje wobec
problemu rozeznawania konkretnych sytuacji egzystencjalnych
po to, by podejmować decyzje w duchu chrześcijańskim27.
M. Léna, jak już zostało wspomniane, postuluje mówienie nie
tyle o wychowaniu chrześcijańskim, co o chrześcijańskim powo-

Por. M. Léna, L’Esprit de l’éducation, dz. cyt., s. 15.
Por. Merdas A., Chrześcijańska refleksja nad wychowaniem, cz.1, „Wychowawca” 2 (1994), s. 7-8; cz.2, „Wychowawca” 3 (1994), s. 7-9.
27
Temat rozeznawania jest bardzo mocno zakotwiczony w duchowości i pedagogice ignacjańskiej. Zob. na ten temat np.: M. Ruiz Jurado, Rozeznawanie duchowe: teologia, historia, praktyka, Kraków 2002; W. Królikowski, Duchowy rozwój.
Dynamika Ćwiczeń Duchowych św. Ignacego Loyoli, Kraków 2005; Podstawy edukacji
ignacjańskiej, Kraków 2006.
25
26
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łaniu wychowania28 (takie podejście pozwala przekroczyć niejasność w definiowaniu pojęć: wychowanie religijne, wychowanie
katolickie, wychowanie chrześcijańskie). Żeby na to powołanie
móc odpowiedzieć, „nie wystarczy być mocno przywiązanym do
tradycyjnych wartości humanistycznych: wychowanie otwarte na
to, co uniwersalne, szanujące wolność, uważne na formację sumienia, wierne przekazowi wielkiej wartości dziedzictwa kulturowego, bo ani formacja moralna, ani przekaz kulturowy nie stanowią
o specyfice chrześcijańskiej. Właściwe jest mu to, że wszystko ześrodkowane jest w Jezusie Chrystusie i że od Niego nieustannie
czerpie”29.
W centrum wychowania chrześcijańskiego jest osoba. Wynika
to z faktu, że istotą chrześcijaństwa jest Jezus Chrystus, On jest
chrześcijańską rzeczywistością. Jak pisze R. Guardini, „nie ma
czegoś takiego jak abstrakcyjne określenie istoty chrześcijaństwa.
Nie ma czegoś takiego jak doktryna, jak zespół wartości etycznych, jak postawa religijna, jak religijny porządek życia, które
można by oderwać od osoby Jezusa Chrystusa i o których można by następnie powiedzieć, że są chrześcijańską rzeczywistością.
Chrześcijańską rzeczywistością jest ON SAM – jest wszystko, co
człowiek Jemu zawdzięcza – jest stosunek, w jakim człowiek dzięki Niemu może pozostawać do Boga. Nauka jest chrześcijańska,
jeśli pochodzi z Jego ust. Życie jest chrześcijańskie, jeśli On określa jego drogi. We wszystkim, co ma być chrześcijańskie, On musi
być współobecny. Osoba Jezusa Chrystusa, ze swą historyczną
niepowtarzalnością i wiekuistą chwałą, sama jest kategorią, która
określa chrześcijańskie życie, chrześcijański czyn i chrześcijańską
naukę”30.

Por. M. Léna, Wychowawcze powołanie chrześcijaństwa, „Communio”
2 (1982) 5/11.
29
M. Léna , L’Esprit de l’éducation, dz. cyt. s. 33.
30
R. Guardini, O istocie chrześcijaństwa, Kraków 2000, s. 65.
28
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W koncepcji wychowania chrześcijańskiego podkreśla się mocno znaczenie dialogowego stosunku między wychowawcą jako
osobowym autorytetem a wychowankiem rozwijającym się przez
wolnościową akceptację ideałów31. Celem wychowania w takim
ujęciu jest doprowadzenie wychowanka do postawy dialogowej, by w niej ujawnić mu sens życia, wartość osoby, a poprzez
nią wartość relacji społecznych32. Wychowanie chrześcijańskie jest
więc wychowaniem o charakterze personalistycznym. To właśnie
osoba Jezusa Chrystusa nadaje wybitnie personalistyczny rys wychowaniu chrześcijańskiemu, które oparte jest na dogłębnej z Nim
więzi33.
Cel wychowania chrześcijańskiego oparty na przesłankach
personalistycznych można sformułować za Maritainem w sposób
następujący: zdobywanie duchowej i wewnętrznej wolności poprzez poznanie, mądrość i miłość, osiąganie zewnętrznej wolności
przez podporządkowanie się dobru wspólnemu zapewniającemu
rozwój osoby, a także wydobywanie duchowości z osłon materii34. W wychowaniu chrześcijańskim podkreśla się więc zarówno
aspekt indywidualny (personalistyczny), jak też aspekt społeczny
– bycie dla innych, z innymi, praca na rzecz dobra współnego.
Wychowanie chrześcijańskie odnosi się do dwóch poziomów
funkcjonowania człowieka. Pierwszy poziom: naturalny. Na tym
poziomie wychowanie wiąże się z towarzyszeniem człowiekowi
w rozwoju jego wrodzonych potencjałów na poziomie fizycznym,
31
M. Cichosz, Wychowanie chrześcijańskie – perspektywa teoretyczna i praktyczna
koncepcji, w: Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, pr. zb. pod red. T. Kukołowicz i M. Nowaka, Lublin 1997, s. 182. Jako kryterium dla prowadzenia dialogu
międzyludzkiego M. Nowak przywołuje tzw. normę personalistyczną. Por. M. Nowak, „Norma personalistyczna” w edukacji, w: Norma psychologiczna. Perspektywy
spojrzeń, praca zb. pod red. Z. Uchnasta, Lublin 1998, s. 192.
32
M. Buber, Wychowanie, „Znak” 20 (1968), s. 442-461.
33
Por. P. Kaźmierczak, Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu
Jana Pawła II, Kraków 2003, s. 54.
34
J. Maritain, Pour une philosophie de l’éducation, Paris 1959, s. 28. Cyt za: J. Tar
nowski, Człowiek – dialog – wychowanie, art. cyt., s. 70.
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umysłowym, duchowym. Każdy człowiek ma prawo do takiego
wychowania, czemu daje wyraz soborowa Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis: „Wszyscy ludzie
jakiejkolwiek rasy, stanu i wieku mają, jako cieszący się godnością
osoby, nienaruszalne prawo do wychowania, odpowiadającego
ich własnemu celowi, dostosowanego do właściwości wrodzonych, różnicy płci, kultury i ojczystych tradycji, a równocześnie
nastawionego na braterskie z innymi narodami współżycie dla
popierania prawdziwej jedności i pokoju na ziemi”35.
Drugi poziom wychowania chrześcijańskiego to poziom religijny. W ramach wychowania chrześcijańskiego fundamentalnym
jest prawo do wychowania religijnego osób ochrzczonych, którego celem ostatecznym jest poznanie Boga i zjednoczenie z Nim,
a w wymiarze moralnym – życie rzeczywistością cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości. Jak pisze M. Nowak, „człowiek jest
istotą naturalną, kulturalną i jednocześnie ‘nad-naturalną’ i ‘nadkulturalną’ (tzn. ‘transcendującą naturę i kulturę’). Sam człowiek
staje się pewną wręcz tajemnicą i tego charakteru nabiera także
rozumienie jego wychowania”36.
Wskazując na poziom naturalny i religijny rozwoju człowieka,
Deklaracja precyzuje cel wychowania chrześcijańskiego: „Wychowanie to zdąża nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej (poziom naturalny) (...), lecz ma na względzie przede wszystkim to,
aby ochrzczeni, wprowadzani stopniowo w tajemnicę zbawienia,
stawali się z każdym dniem coraz bardziej świadomi otrzymanego daru wiary; (...) w ten sposób niech stają się ludźmi doskonałymi na miarę wieku pełności Chrystusowej”37.
Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, 1 (Odtąd skrót: DWCH z numerem).
36
M. Nowak, Kulturowa inspiracja chrześcijańska a wychowanie, w: Wychowanie
chrześcijańskie a kultura, praca zb. pod red. M. Nowaka i T. Ożoga, Lublin 2000,
s. 25.
37
DWCH, 2. Zob. również na temat naturalnej i transcendentnej płaszczyzny wychowania chrześcijańskiego: T. Kocór, Formacja „nowego człowieka” celem
35
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Reasumując, można stwierdzić za S. Kunowskim, że wychowanie chrześcijańskie stawia przed sobą następujące zadania:
1. wychowanie pełnej osobowości ludzkiej;
2. wychowanie wspólnotowe wiernych (budowanie pokoju
i rozwijanie wspólnoty narodów);
3. wychowanie do pełnej kultury ludzkiej (kształcenie w dziedzinie nauki, techniki, literatury, sztuki w duchu chrześcijańskim;
4. wychowanie do świętości małżeństwa i rodziny38.
Wychowanie chrześcijańskie obejmuje więc całego człowieka, ze
wszystkimi aspektami jego egzystencji zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym. Jest wychowaniem integralnym39.

3.2.2. Wychowanie chrześcijańskie a wychowanie religijne
Wychowanie religijne definiuje się najczęściej jako ogół czynności prowadzących do pogłębienia więzi łączących człowieka
z Bogiem40. Jest w tej definicji jednak nieścisłość. Wskazuje na nią
Alina Rynio, analizując problem integralnego wychowania w myśli papieża Jana Pawła II. W jego ujęciu „integralne wychowanie,
znajdując swoje podstawy w Objawieniu Bożym i doświadczeniu
ludzkim, ma uwzględnić wiek osoby, płeć, życiowe powołanie,
okoliczności, w jakich przychodzi jej żyć, a nadto potrzebę wykształcenia i nie utożsamiać wychowania religijnego właściwego
wszystkim z wychowaniem do wiary”41.
wychowania chrześcijańskiego, w: Katecheza w służbie wiary, pr. zb. pod red. W. Janigi i T. Kocóra, Przemyśl 2004.
38
Por. S. Kunowski, Problemy wychowania chrześcijańskiego w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” t. XVIII, z. 3,
1971, s. 163-165.
39
Por. J. Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Toruń 2000, s. 183.
40
Por. S. Dziekoński, Wychowanie religijne, w: Wokół katechezy posoborowej,
pod red. R. Chałupniaka, J. Kochela, J. Kostorza, W. Spyrki, Opole 2004, s. 438.
41
A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 403.
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Papież wychowanie religijne odnosi do przesłanek religijnych,
to znaczy do roli religii w budzeniu ludzkich możliwości oraz
w integracji człowieka, który przestaje się bać własnych słabości
i wychowuje się do odpowiedzialnego korzystania z wolności.
Wychowanie do wiary natomiast Papież rozumie jako otwieranie
człowieka na transcendencję, jako inicjowanie i rozwój wiary religijnej, która przejawia się w głębokiej więzi z Bogiem, w postawie
zaufania. Proces wychowania do wiary odbywa się poprzez kontakt ze słowem Bożym. Otwarcie się na słowo Boże i na przyjęcie Bożego orędzia ma doprowadzić człowieka do zjednoczenia
z Bogiem, „który nie pozostawia dzieła wychowania całkowicie
i wyłącznie rodzicom, ale sam osobiście również bierze w nim
udział” (GS 9). Tak rozumiane wychowanie, będąc „poniekąd ciągłym stwarzaniem osobowości” (GS 9), służy budowaniu cywilizacji życia, prawdy i miłości oraz prowadzi do pełnego rozwoju
psychicznego i zaangażowania w sprawy doczesne.
Jak zauważa A. Rynio42, takie rozróżnienie jest zgodne z założeniami pedagogiki katolickiej, która kierując się chrystocentryzmem, personalizmem, humanizmem i moralizmem chrześcijańskim, wychowuje do życia i miłości, a nade wszystko uwzględnia
dojrzałość osobową i religijną43. Nie ma ono jednakże większego
znaczenia dla wychowania chrześcijańskiego, ponieważ to ostatnie obejmuje zarówno procesy socjalizacji religijnej, jak i wychowanie do wiary.
W ramach wyznania katolickiego używanie zamiennie pojęć
wychowanie religijne, wychowanie katolickie, wychowanie chrześcijańskie jest w pewnym stopniu uzasadnione, ponieważ znaczenia tych pojęć w dużym stopniu się nakładają. Precyzyjniej byłoby
jednak używać na przykład pojęcia chrześcijańskie wychowanie
religijne. Treścią tego pojęcia będzie wychowanie po chrześcijańsku zarówno na płaszczyźnie naturalnej, jak i religijnej. W odnie42
43

A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, dz. cyt. s. 403.
Zob. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Łódź 1981, s. 106 i nn.
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sieniu do płaszczyzny religijnej pojęcie to – w kontekście duszpasterskiej aktywności Kościoła – implikuje działalność formacyjną:
ewangelizacyjną, katechetyczną itp. Ta ostatnia stanowi szczególny przedmiot zainteresowania Kościoła.
Najnowszy dokument dotyczący katechezy Kościoła katolickiego Dyrektorium ogólne o katechizacji definiuje katechezę jako
„szczególną formę posługi słowa, która doprowadza do dojrzałości nawrócenie początkowe, aż do uczynienia z niego żywego,
bezpośredniego i czynnego wyznawania wiary”44.
Celem katechezy jest – według Dyrektorium – „konkretna pomoc w żywym, bezpośrednim i czynnym wyznawaniu wiary”45,
który to cel jest osiągany dzięki realizacji właściwych katechezie
zadań. Ważniejszym spośród nich jest stwarzanie warunków do
„powierzenia się całkowicie i dobrowolnie Bogu: rozumu, woli,
serca, pamięci”. Katecheza powinna również „pomagać osobie
w poznawaniu powołania, do którego wybiera ją Bóg. Katecheza
wypełnia w ten sposób równocześnie dzieło wtajemniczenia, wychowania i nauczania”46.
Katecheza jest – jak podaje Dyrektorium ogólne o katechizacji – integralną formacją chrześcijańską i dotyczy wszystkich elementów
życia chrześcijańskiego. Dlatego – na mocy swego dynamizmu
wewnętrznego – wymaga, by była znana, celebrowana, przeżywana i wyrażana w modlitwie47. Właściwa realizacja celu katechezy
winna dokonywać się na tych czterech płaszczyznach. Z. Marek48
zwraca uwagę w tym kontekście na konieczność skoncentrowania
działalności katechetycznej wokół następujących problemów:
44
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań
1998, 82 (odtąd skrót DOK z numerem).
45
DOK 66.
46
DOK 144.
47
DOK 84.
48
Zob. Z. Marek, M. Szczęsny, B Szołdra, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole. Zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pr. zb. pod red. Z. Marka, Kraków 2000, s. 34-41.
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Poznanie osoby Jezusa Chrystusa i rozwijanie poznania wiary
Zadanie to wynika z chrystocentrycznego charakteru katechezy i domaga się, by w jej toku „przedstawić Chrystusa, a wszystko
inne w odniesieniu do Niego. Tym, w czym ona ostatecznie pomaga, jest pójście za Jezusem i komunia z Nim; do tego zmierza
każdy element orędzia”. Ponadto przekazywane w toku katechezy orędzie winno „pomagać chrześcijaninowi w usytuowaniu się
w historii i w czynnym włączeniu się w nią, ukazując jak Chrystus
jest ostatecznym sensem tej historii”. Nie można też zapominać,
że „wszystko, co przekazuje katecheza jest «nauką Jezusa Chrystusa, tj. prawdą, której On nam udziela, albo ściślej mówiąc, Prawdą,
którą On sam jest». Chrystocentryzm zobowiązuje katechezę do
przekazywania tego, co Jezus naucza o Bogu, o człowieku, o szczęściu, o życiu moralnym, o śmierci ... nie zmieniając niczego w Jego
myśli”49. Chrystocentryzm trynitarny, zawarty w Bożym objawieniu, domaga się troski o to, by wewnętrzna struktura katechezy
i sposób przedstawiania zbawczego orędzia zawsze był „chrystocentryczno-trynitarny: «Przez Chrystusa do Ojca w Duchu»”.
Katecheza jest procesem, w ramach którego wspólnota Kościoła pomaga ochrzczonemu wzrastać w wierze. Dokonuje się to
miedzy innymi poprzez zgłębianie depozytu wiary, poprzez aktywność poznawczą. Realizując to zadanie, katecheza ma pomóc
katechizowanym uchwycić (zrozumieć) całą prawdę o planie Bożym poprzez studium Tradycji i Pisma Świętego, które jest wzniosłym poznaniem Jezusa Chrystusa50. Aspekt poznawczy działalności katechetycznej ma tę wartość, że „umacnia życie wiary oraz
uzdalnia do uzasadnienia jej w świecie. Przekazanie Symbolu wiary, streszczenia Pisma Świętego i wiary Kościoła, wyraża realizację
tego zadania”51.
49
50
51

DOK 98.
DOK 85.
DOK 85.
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Wychowanie liturgiczne
O konieczności podejmowania przez katechezę tego zadania
decyduje przede wszystkim treść wyznawanej wiary w rzeczywistą obecność Chrystusa w Kościele. Ta obecność w szczególny sposób jest widoczna i doświadczana w czynnościach liturgicznych.
Dlatego należy uświadamiać katechizowanym, że „komunia z Jezusem Chrystusem prowadzi do celebracji Jego zbawczej obecności w sakramentach, a szczególnie w Eucharystii. Kościół gorąco
pragnie, by wszyscy wierni chrześcijanie byli przygotowywani do
uczestniczenia pełnego, świadomego i czynnego, jakiego domagają się natura samej liturgii i godność ich kapłaństwa chrzcielnego.
Dlatego katecheza, oprócz ukazywania znaczenia liturgii i sakramentów, powinna wychowywać uczniów Jezusa Chrystusa «do
modlitwy, dziękczynienia, czynienia pokuty, odmawiania modlitw z ufnością, do ducha wspólnoty, właściwego zrozumieniu
symboliki», ponieważ wszystko to jest konieczne do prawdziwego życia liturgicznego”52.
Formacja moralna
Przyjęcie i wyznanie wiary pociąga za sobą konsekwencje moralne. Otóż katecheza nie tylko powinna odsłaniać treści wiary,
pomagać je zgłębiać, a przez to prowadzić do spotkania z Jezusem
Chrystusem, ale także uczyć Jezusowej drogi, postępowania opartego na najwyższym prawie, któremu podlegają wszystkie inne –
prawu miłości Boga i bliźniego. Katecheza winna zatem ukazywać
chrześcijańską moralność nie tylko jako wymaganie prawa, jako
posłuszeństwo prawu, ale jako działanie oparte na fundamencie
miłości, do której Bóg w Jezusie Chrystusie nas uzdalnia i którą
w nas nieustannie odnawia53.
52
53

DOK 85.
Por. DOK 104.
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Nauczanie modlitwy
Realizacja tego zadania ściśle wiąże się z poprzednimi: wyznawanie wiary, trwanie przy Jezusie, życie moralne są możliwe dzięki
pozostawaniu z Nim w osobowej relacji. Przestrzenią dla tworzenia się tej osobowej więzi z Bogiem jest modlitwa. Jezus Chrystus
zaś jest jej doskonałym nauczycielem. Kontemplując Jego życie,
możemy być przed Bogiem podobnie jak On: w postawie uwielbienia, dziękczynienia, zaufania, prośby czy też podziwu dla Jego
chwały.
Uczenie modlitwy jest więc zadaniem katechezy o wielkim
znaczeniu. „Kiedy katecheza jest przeniknięta klimatem modlitwy, wtedy praktykowanie całego życia chrześcijańskiego osiąga
swoją głębię. Ten klimat staje się szczególnie konieczny, gdy katechumen i katechizowani stykają się z najbardziej wymagającymi aspektami Ewangelii i czują się słabi, lub gdy zdumieni odkryją
działanie Boga w ich życiu”54.
Modlitwa jest narzędziem spotkania z Bogiem. Ma więc charakter ściśle dialogiczny. Prowadzi ona do żywego i osobistego
związku z Bogiem55. Punktem wyjścia dla postawy modlitwy są
doświadczenia zaufania gromadzone od pierwszych dni życia
dziecka. Dlatego za prawdziwie chrześcijańską modlitwę, która jest
wyrazem zaufania i bliskości z Bogiem, są odpowiedzialni rodzice.
Wychowanie do życia wspólnotowego
Jest to kolejne zadanie stojące przed katechezą. W Dyrektorium
ogólnym o katechizacji podkreślono, że życia chrześcijańskiego we
wspólnocie nie można improwizować. Przeciwnie, trzeba podejmować wszelki trud, by do niego wychowywać. Życie wspólnotowe
DOK 85.
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 2558. Odtąd skrót
KKK z numerem.
54
55
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może się rozwijać i umacniać dzięki prawdziwie chrześcijańskim
postawom. Pośród takich postaw wskazano prostotę i pokorę;
troskę o słabych, najmniejszych; wspieranię tych, którzy zbłądzili, oddalili się od Chrystusa i wspólnoty; umiejętność upominania;
zdolność do wspólnej modlitwy; umiejętność przebaczania. Podstawą i elementem łączącym wszystkie te postawy jest Chrystusowe przykazanie miłości56.
Wprowadzenie do misji
Do zadań katechezy należy również uzdalnianie do czynnego
uczestniczenia w życiu i misji Kościoła. Katecheza powinna przygotowywać chrześcijan do zaangażowania w działalność Kościoła
i do współodpowiedzialności za niego. Problematyka ta winna być
podejmowana w toku katechezy między innymi w kontekście
przyjętych sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego oraz
powołania do życia w Kościele. Udział w misji Kościoła to również zdolność podejmowania dialogu międzyreligijnego, a także
owocna komunikacja z wyznawcami innych religii57. Aktywne
uczestnictwo w życiu i misji Kościoła oznacza angażowanie się
na rzecz sprawiedliwości, przez co możliwe staje się ukazywanie
uniwersalizmu, istoty i posłania Kościoła przez każdego wierzącego według miary i dostępnych warunków58.
Katecheza oraz nauczanie religijne w szkole powinny spełniać
kryteria wychowania chrześcijańskiego (można nauczać religii nie
po chrześcijańsku: indoktrynacja, autorytaryzm, legalizm), to znaczy być nie tylko dla ochrzczonych wierzących, ale również dla
niewierzących, poszukujących... Nie powinno się ono ograniczać
do wychowania religijnego (socjalizacji religijnej, wychowania do
wiary).
56
57
58

DOK 86.
DOK 86.
DOK 104.

102

Wartość nauczania religijnego w szkole będzie znacząca pod
warunkiem, że będzie ono prowadzone w duchu chrześcijańskim,
po chrześcijańsku. Dziś wiele mówi się o fiasku religii w szkole.
Można się z tym zgodzić tylko po części. W krytykach dotyczących wprowadzenia religii do szkół podnosi się głównie argument rozluźnienia więzi z parafią. Nie jest to fakt jednoznaczny.
Czy można być pewnym, że w nowych warunkach społecznokulturowych więź z parafią – przy założeniu, że katecheza w niej
pozostaje – utrzymywałaby się na niezmienionym poziomie?
Innym argumentem przeciw religii w szkole jest nierealizowanie w pełni katechetycznych celów. Wpadamy w analogiczną
pułapkę porównywania absolutnie różnych jakościowo sytuacji.
Kiedyś w salkach adresat katechezy był mniej więcej jednorodny.
W każdym razie wiara u uczestników była faktem oczywistym.
Dziś w szkole adresat jest niejednorodny. Błędem byłoby zakładać
oczywistość wiary u uczestników lekcji religii. Do „nierealizowalności” celów katechetycznych dochodzi jeszcze kontekst szkolny,
wymagania instytucjonalne (ramy czasowe, ocena itp.), co powoduje większe koncentrowanie się na wiedzy religijnej.
Wszystko to wynika z zamieszania pojęciowego, nierozwiązanego w ciągu 15 lat praktyki nauczania religijnego w szkole59.
W 1991 roku katecheza przeszła z parafii do szkół. Błąd tego wydarzenia polega nie na tym, że katecheza jest obecnie prowadzona w szkole, lecz na tym, że zastąpiono jedno miejsce katechezy
innym, zamiast je rozszerzyć. Katecheza jako inicjowanie do życia
z Bogiem w Kościele i pogłębianie tego życia powinna odbywać
się w najbardziej typowej i podstawowej wspólnocie kościelnej,

59
Na gruncie teoretycznym ten problem podlega aktualnie poważnej refleksji w gronie katechetyków polskich. Zob. na ten temat np.: P. Tomasik, Ewangelizacja – katecheza – nauczanie religii w szkole. Wyjaśnienie podstawowych terminów,
w: Ewangelizować czy katechizować?, pr. zb. pod red. S. Dziekońskiego, Warszawa
2002, s. 23-51.
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jaką jest parafia60. Natomiast nauczanie religijne w szkole powinno ten proces katechetyczny parafialny wspierać i rozwijać. Każde
miejsce określa odpowiedni typ działalności Kościoła, w ramach
której realizowane są odpowiednie cele.
Każdy rodzaj działalności wychowawczej Kościoła posiada
swoją specyfikę. Na każdym poziomie mamy do czynienia z wychowaniem religijnym, to znaczy z wychowaniem do wyznawania danej religii (wyznania), z socjalizacją religijną oraz z wychowaniem do wiary61. Wychowanie chrześcijańskie natomiast
dotyczy wszystkich typów działalności wychowawczej Kościoła jednakowo. W wychowaniu chrześcijańskim chodzi bowiem
o fundament, którym jest Jezus Chrystus. Wychowywać po chrześcijańsku to wychowywać w oparciu o pedagogię Chrystusa, na
sposób Chrystusa. Wszystkie wyżej wskazane rodzaje działalności wychowawczej: ewangelizacja, katecheza, nauczanie religijne
mają służyć wychowaniu chrześcijańskiemu, wykorzystując sobie
właściwe metody i narzędzia.
Ewangelizację można rozumieć w znaczeniu szerszym i węższym. W znaczeniu węższym „ewangelizacja oznacza pierwsze głoszenie Ewangelii i zmierza do zapoczątkowania wiary”62.
W znaczeniu szerszym ewangelizację rozumie się jako „głoszenie
Chrystusa dokonywane zarówno świadectwem życia, jak i słowem”63. W adhortacji apostolskiej Pawła VI Evangelii nuntiandi
60
Na temat środowisk wychowawczych, w tym parafii zob. M. BraunGałkowska, Środowisko wychowawcze: dom, szkoła, grupa rówieśnicza, parafia, w:
J. Krucina (red.), Katecheza w szkole, Wrocław 1992, s. 55-63. Autorka przedstawia
również listę plusów i minusów wynikających z faktu powrotu religii do szkół.
Zob. również na ten temat: J. Szpet, Katecheza w szkole po dziesięciu latach – doświadczenia, postulaty, w: Kościół katechizujący i katechizowany, praca zb. pod red.
J. Deca, Wrocław 2003, s. 73-105.
61
Wychowanie religijne i wychowanie do wiary nie są pojęciami tożsamymi. Por. A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 403;
Z. Marek, Wychować do wiary, Kraków 1996.
62
R. Murawski, Istotne funkcje katechezy, „Horyzonty Wiary” (1996)3, s. 6.
63
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 35.
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ewangelizację pojmuje się „jako pokazywanie Chrystusa Pana tym,
którzy Go nie znają, jako kaznodziejstwo, katechizacja, chrzest
i udzielanie innych sakramentów”64. Ewangelizacja – według tego
dokumentu – „jest tym samym, co zanoszenie Dobrej Nowiny do
wszelkich kręgów rodzaju ludzkiego, aby przenikając je swoją
mocą od wewnątrz, tworzyła z nich nową ludzkość”65. Poszczególne elementy procesu ewangelizacji wyodrębnił na podstawie
Evangelii nuntiandi i scharakteryzował ks. Władysław Kubik. Zalicza do nich66:
– świadectwo życia
– głoszenie Jezusa Chrystusa słowem
– przyjęcie sercem głoszonej prawdy
– przystąpienie do wspólnoty
– przyjęcie znaku
– świadectwo apostolskie.
Ewangelizacja jest więc pierwszym spotkaniem ze świadectwem Ewangelii. Jej zadaniem jest obudzenie pragnienia,
a następnie podjęcie decyzji wejścia we wspólnotę wierzących.
Naturalną kontynuacją tego procesu jest katecheza, której zadaniem jest pomoc na różne sposoby w procesie uczenia się wiary,
trwania w niej i nieustannego jej rozwoju we wspólnocie Kościoła. Z powyższych analiz wynika, że ewangelizacja zawsze
poprzedza katechezę. Życie pokazuje jednak, że nie zawsze
tak jest. Zdarza się, a w kontekście współczesnej kultury ma to
miejsce coraz częściej, że ochrzczeni nie przebyli etapu ewangelizacji w stopniu wystarczającym, dlatego w takiej sytuacji katecheza przejmuje na siebie zadanie ewangelizacji67. Ścisłe roz-

EN 17.
EN 18.
66
Szczegółowe omówienie poszczególnych elementów można znaleźć w:
W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 73-76.
67
Rodzina ma coraz mniejszy wpływ na kształtowanie się religijności dzieci,
dlatego właściwa katecheza i nauczanie religijne są konieczne, by nadrobić za64
65
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graniczanie ewangelizacji i katechezy nie zawsze jest więc uzasadnione68.
Sama katecheza jest w dokumentach Kościoła i literaturze
przedmiotu definiowana na różne sposoby. W kontekście tej pracy
najbardziej czytelną wydaje się być definicja, sformułowana przez
W. Kubika: „Katechezą w ścisłym znaczeniu będziemy określać
tylko te formy kościelnego działania, które przede wszystkim i całkiem świadomie mają na celu właściwie pojęte nauczanie i uczenie
się wiary oraz wychowanie do wiary. (...) Za katechezę będziemy
uważać te formy pracy Kościoła, które z całą świadomością, zarówno pod względem dydaktycznym, jak i duszpasterskim, zostały zaplanowane z myślą o wychowaniu wiary dojrzałej”69.
Propozycję wyjaśnienia zakresu znaczeniowego wychowania
religijnego i wychowania chrześcijańskiego podaje R. Chałupniak70. Pisze on, że istnieje wychowanie religijne, które nie jest wychowaniem chrześcijańskim i odwrotnie, nie każdy rodzaj aktywności w wychowaniu chrześcijańskim dotyczy sfery religijności
człowieka. Można by to wyrazić w postaci zachodzących na siebie
okręgów. Wspólna część określałaby tzw. chrześcijańskie wychowanie religijne, które miałoby pomóc chrześcijaninowi w rozwoju
jego relacji z Bogiem.
Wydaje się, że jest w tym rozumowaniu nieścisłość. Dotyczy
ona pierwszego członu wyjaśniającego: „istnieje takie wychowanie religijne, które nie jest wychowaniem chrześcijańskim”. Jeśli
mówimy o wychowaniu chrześcijańskim, to nie ma w nim innego
wychowania religijnego jak chrześcijańskie. Trudno sobie wyobraniedbania rodziny. Por. F. Schweitzer, Współzależność między rozwojem i religijnością dziecka, „Horyzonty Wiary”, 8(1997)1, s. 19-34.
68
Por. M. Kowalczyk, Inkulturacja katechetyczna, dz. cyt., s. 88.
69
W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, dz. cyt., s. 72.
70
R. Chałupniak, „Wychowanie religijne” czy „Wychowanie chrześcijańskie”, w:
Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, praca zb. pod red.
R. Chałupniaka i J. Kostorza, Opole 2001, s. 234.
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zić, że wychowanie chrześcijańskie będzie obejmować socjalizację
religijną na przykład muzułmańską czy buddyjską. Wydaje się
właściwsze potraktowanie wychowania chrześcijańskiego jako
pojęcia szerszego w stosunku do wychowania religijnego, ale
nie wychowania religijnego w ogóle, lecz wychowania religijnego związanego z religią chrześcijańską. Wychowanie religijne
w takim podejściu jest jednym z elementów wychowania chrześcijańskiego.
Rozróżnienie wychowanie religijne i wychowanie chrześcijańskie ma znaczenie głównie (nie wyłącznie) w kontekście szkolnym. Uczniowie, którzy przychodzą na religię (czy katechezę, jak
wolą ją nazywać inni), nie zawsze są w sposób oczywisty wierzącymi w Chrystusa. Wychowawcy chrześcijańscy mają za zadanie
pomagać w rozwoju człowieczeństwa każdego wychowanka niezależnie od tego, czy wierzy w Chrystusa, czy nie. Szkolna lekcja
religii przy takim podejściu może stać się dla wierzących miejscem spotkania z Bogiem, pogłębiania swej wiary, natomiast dla
innych może być szansą na otwarcie nowej perspektywy, stworzeniem przestrzeni do poszukiwania i znajdowania Boga w tradycji
chrześcijańskiej.
Wychowanie chrześcijańskie jest wyzwaniem bardzo trudnym,
trudniejszym od wychowania religijnego, bo odnosi nas do osoby Jezusa Chrystusa. Osoba zaś Jezusa Chrystusa, jeśli chcemy
iść za Nim, stawia nas nieustannie w sytuacjach, kiedy musimy
poddawać się Jego logice, którą bardzo trafnie oddaje R. Guardini: „Obalać wszelkie mierniki zgodności ze znanymi miarami
– ukazywać coś, co jest zupełnie inne – objawiać usposobienie
i sposób sądzenia, charakterystyczne dla religijnej rzeczywistości,
która od wszelkiej uwarunkowanej rzeczywistości ziemskiej różni
się do tego stopnia, że uwidacznia się właśnie dzięki rozbijaniu
ziemskich mierników”71. W tym kontekście wychowanie chrześcijańskie to coś więcej niż wychowanie religijne, które jest wycho71

R. Guardini, O istocie chrześcijaństwa, dz. cyt. s. 108.
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waniem do wyznawania wiary, jest czymś więcej niż wychowanie katolickie, które prowadzi do życia w Kościele. Wychowanie
chrześcijańskie ma prowadzić do wejścia w logikę Chrystusową,
która nieraz wymaga wyjścia poza ramy społeczne, instytucjonalne, prawne. W tym znaczeniu słuszny wydaje się być pogląd J.
Tarnowskiego, że katecheza, wychowanie religijne powinny służyć wychowaniu chrześcijańskiemu72.

3.3. Znaczenie pojęć religijnych w wychowaniu chrześcijańskim
Okres wczesnego dzieciństwa ma ogromny wpływ na kształtowanie się pierwszych idei o Bogu. Jednak katecheci praktycznie nie
mają wpływu na dotychczasowy ich kształt, jakość. Nie mogą bezpośrednio wpływać na ich formowanie się. Kiedy dziecko przychodzi na katechezę po raz pierwszy (do przedszkola bądź do szkoły),
posiada już jakieś pojęcie Boga, jakieś o Nim wyobrażenie.
Pedagogika religijna, podobnie jak psychologia religii, również
interesuje się procesem kształtowania właściwego obrazu Boga.
Inne są jednak źródła tych zainteresowań. Dla katechetyka pytanie
o obraz Boga jest ściśle powiązane z wchodzeniem w rzeczywistość
wiary, z nawiązywaniem osobowej relacji z Bogiem. Od tego, jaki
obraz Boga dziecko posiada, zależy kształt jego religijności, jakość
jego wiary. Kształtowanie obrazu Boga ma więc ścisły związek z odkrywaniem tajemnicy Boga. Ważne jest, aby ten proces przebiegał
właściwie, gdyż od jego przebiegu w dzieciństwie zależeć będzie,
czy w późniejszym życiu przekonania religijne zostaną zachowane,
czy odrzucone. Kształtowanie właściwego obrazu Boga należy do
podstawowych zadań wychowania religijnego73.
72
Wołanie o mistrza. Rozmowa z ks. Januszem Tarnowskim, w: Dzieci Soboru zadają pytania, praca zb. pod red. Z. Nosowskiego, Warszawa 1996, s. 225.
73
Por. Z. Marek, Wychowanie religijne i rozwój człowieczeństwa, w: W służbie
człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, praca zb. pod red. Z. Marka, Kraków 1991, s. 83.
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Na wagę właściwego kształtowania obrazu Boga już od naj
wcześniejszych lat życia wskazywało wielu pedagogów religijnych zarówno w kraju74, jak i za granicą75. Stawiają oni pytania: Jak
pomóc dziecku wejść na drogę modlitwy, życia sakramentalnego –
przejawów zażyłej relacji z Bogiem? Jak pomóc dziecku odkrywać
tajemnicę Boga, aby stał się On dla dziecka przyjaznym, godnym
zaufania, bliskim? Pytania te implikują różne sposoby wspierania
dziecka w procesie kształtowania właściwego obrazu Boga.
Ks. Zbigniew Marek SJ wskazuje na kilka sposobów czy obszarów działania sprzyjających kształtowaniu właściwego obrazu
Boga76. Są to:
– stworzenie właściwej atmosfery rodzinnej, właściwej, to znaczy serdecznej, ciepłej, która daje dziecku fundamentalne doświadczenie zaufania i poczucia bezpieczeństwa;
– dowartościowanie naturalnych doświadczeń dziecka, jak doświadczenie miłości, lęku, pragnienia, głodu, samotności itp.,
które pomagają dziecku otwierać się na transcendencję, ponieważ stopniowo odkrywają własną niewystarczalność;
– właściwy dobór tekstów biblijnych w procesie wychowania
religijnego.
74
Zob. np. Z. Marek SJ, Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku
przedszkolnym w Polsce w latach 1945-1990, Kraków 1994; Z. Marek SJ, M. Szczęsny SJ, Beata Szołdra BDNP, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole, Kraków 2002;
W. Kubik SJ, Doświadczenie małego dziecka istotnym uwarunkowaniem wychowania
do wiary, bmrw; Roman Murawski SDB, Rozwój religijny, w: Teoretyczne założenie
katechezy młodzieżowej, pr. zb. pod red. R. Murawskiego SDB, Warszawa 1989.
75
Zob. w języku niemieckim np. B. Grom, Gefahren religiöser Fehlentwicklung,
„Welt des Kindes” 52(1974), s. 62-71; H. Grosse-Jaeger, Neue Tendenzen religiöser
Früherziehung, „Welt des Kindes” 52(1974), s. 50-62; M. Leist, Das Gottesbild des
Kleinkindes, „Katechetische Blätter 91(1966), s. 41-46; G. Hansemann, Religiöse Erziehung heute. Vom Vorshulalter zum Erwachsensein, Graz-Wien-Köln 1976. W języku
francuskim np. A. Fossion, Dieu toujours recommencé. Essai sur la catéchèse contemporaine, Bruxelles 1997.
76
Por. Z. Marek SJ, Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945-1990, dz. cyt., s. 157-175.
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W literaturze przedmiotu zasadniczo kładzie się nacisk na
kształtowanie się obrazu Boga u dzieci77, choć wiadomo, że „pojęcie Boga (...) powstaje stopniowo w procesie socjalizacji na podstawie własnych czynności poznawczych oraz doświadczeń i wraz
z wiekiem na ogół ulega modyfikacjom”78. Problem ten zasadniczo
znika z pola zainteresowań, by pojawić się dopiero w kontekście
poradnictwa psychologicznego, duszpasterskiego, a także kryzysów religijnych okresu dorosłości.
Z powyższych analiz wynika, że pojęcie Boga uwarunkowane jest rozwojowo. Braki rozwojowe na poszczególnych etapach
rozwoju prowadzą często do karykaturalnych wyobrażeń Boga
towarzyszących człowiekowi w dorosłym życiu. Niejednokrotnie
człowiek dorosły sprowadza pojęcie Boga do swego własnego,
często niskiego poziomu intelektualno-moralnego79. To, z kolei,
może wpływać hamująco na dojrzewanie religijności człowieka.
Powstaje tutaj również problem roli katechetów, ich odpowiedzialności za wychowanka. Wpływają oni na niego „nie tylko
przez to, o czym mówią, ale w nie mniejszym stopniu przez to,
kim są. Katecheta bowiem, czy tego chce, czy nie chce, staje się dla
dziecka przedstawicielem Boga i sposób postępowania katechety rzutuje na to, jaki obraz Boga wytwarza sobie wychowanek”80.
W podobnym duchu wypowiada się A. Binz, pisząc, że „istnieje
godna uwagi tożsamość między osobistym modelem życia a praktyką ‘zawodu’ katechety. Czyż można bowiem wtajemniczać, wyZob np. S. Kuczkowski SJ, Bóg rodziców – Bóg dzieci, „Horyzonty Wiary”
1990, z. 2; S. Kuczkowski SJ, Psychologia religii, Kraków 1991; R. Murawski SDB,
Pojęcie Boga u dzieci w świetle dotychczasowych badań, „Collectanea Theologica” 47
(1977) f. III; Z. Marek SJ, M. Szczęsny SJ, Beata Szołdra BDNP, T. Warchał, Bóg
w przedszkolu i szkole, Kraków 2002.
78
I. Werbiński, Obecność Boga w modlitwie, „Ateneum Kapłańskie” 88(1996),
s. 32.
79
Por. Z. Chlewiński, Dojrzałość: osobowość, sumienie, religijność, dz. cyt., s. 93.
80
M. Braun-Gałkowska, Środowisko wychowawcze: dom, szkoła, grupa rówieśnicza, parafia, dz. cyt., s. 61.
77
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chowywać i nauczać wiary chrześcijańskiej, pozostając z dala od
głoszonych prawd i wartości? (...) Czy możliwa jest inicjacja, wychowanie i nauczanie chrześcijańskie, jeśli nie wierzy się w to, co
się głosi?”81.
Skoro wychowanie chrześcijańskie ma realizować postulat
wspierania integralnego rozwoju człowieka, którego dojrzałość
religijna jest istotnym składnikiem, a koncepcja Boga jest wyrazem
tej dojrzałości, praca na rzecz kształtowania prawidłowego pojęcia
Boga i pojęć z nim związanych, a także korekta czy rekonstrukcja
błędnych pojęć religijnych staje się swoistym status quo wychowania chrześcijańskiego. Praca ta powinna zostać poprzedzona diagnozą (w oparciu o badania empiryczne) aktualnego stanu świadomości religijnej młodzieży, świadomości zbudowanej w oparciu
o konkretny aparat pojęciowy. W drugiej części rozprawy zostanie
zatem przedstawiona strategia badań własnych oraz ich wyniki.

81
A. Binz, Katecheta: misja, zawód czy powołanie, w: W służbie człowiekowi, praca zb. pod red. Z. Marka, Kraków 1991, s. 98.
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Część II
POJĘCIA RELIGIJNE
W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH
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Rozdział 1

Strategia badań własnych
Badania empiryczne uwidaczniają fakt, że pojęcia tworzone
spontanicznie są często mało ścisłe, a w efekcie mało operatywne
i mało przydatne w naszym kategoryzowaniu świata. Jednak badania nad pojęciami nie mają jedynie celów czysto poznawczych.
Mają one również walor społeczny. Pozwalają bowiem zrozumieć,
że ludzie różnią się w swych poglądach i różnią się między sobą,
ponieważ patrzą na te same sprawy przez pryzmat innych pojęć.
Pojęcia są w pewnej mierze elementem organizującym naszą percepcję świata kultury i świata społecznego, stąd z jednej strony
poznanie natury pojęć oraz ich wzajemnych powiązań pozwala
lepiej zrozumieć nasze funkcjonowanie psychiczne, z drugiej zaś
rzuca nowe światło na poznawaną rzeczywistość, na pewnego rodzaju względność tego, co poznajemy1.
Pojęć nie możemy doświadczać tak, jak to się dzieje w przypadku percepcji wzrokowej czy słuchowej, lecz skoro je nabyliśmy, to „przechowujemy” je w naszej pamięci i są one szczególnie
łatwo dostępne w naszym myśleniu. Nasza pamięć semantyczna
ma organizację pojęciową. Pojęcia to nie tylko wiadomości, „wiedza” o różnych przedmiotach, zdarzeniach, ludziach itp., lecz coś
na kształt „węzłów” w wysoce złożonej i hierarchicznie zorganizowanej „sieci” naszej wiedzy, od których prowadzą połączenia
do innych pojęć. Dzięki związkom z innymi „węzłami” człowiek
1

Por. Z. Chlewiński, Umysł dynamiczna organizacja pojęć, dz. cyt., s. 13.
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potrafi twórczo myśleć, tworzyć nowe pojęcia, a w razie potrzeby
wyrażać sądy – zależnie od możliwych połączeń. Potrafi też działać
praktycznie stosownie do pojęć zakodowanych w umyśle. Pojęcia
są zatem narzędziami, za pomocą których ujmujemy poznawczo
świat. W treści pojęć wyraża się nasz obraz rzeczywistości.
Są to stwierdzenia bardzo istotne dla całego obszaru pojęć
z dziedziny religijnej. Za ich pomocą próbujemy uporządkować
wiedzę na temat rzeczywistości transcendentnej. Różnice w pojęciowym ujmowaniu tego świata transcendentnego mogą być bardzo istotne i wpływać na kształt, jakość życia religijnego, co nie
jest bez znaczenia dla jakości życia chrześcijańskiego. Ponieważ
zaś jakość życia religijnego, jego dojrzewanie jest w centrum zainteresowania Kościoła i jego działalności wychowawczej, zasadnym było przeprowadzenie badań o charakterze diagnostycznym
z nastawieniem na poszukiwanie inspiracji dla praktyki wychowania chrześcijańskiego.

1.1. Problem badawczy i hipotezy
Przedmiotem badań w ramach tej pracy jest treść pojęć religijnych i ich związek z dojrzałością wiary. Dojrzałość, czy raczej dojrzewanie wiary, leży w centrum zainteresowań wychowania religijnego. Wielu pedagogów religijnych i katechetyków wskazuje na
pewien proces, który rozpoczyna się w wieku dorastania, a który
to proces ma wpływ na dalszy rozwój religijności człowieka. Dynamikę tę opisuje na przykład ks. Roman Murawski2, umieszczając ją w ogólnym procesie rozwojowym człowieka. Wiek dorastania charakteryzuje się intensywnym rozwojem umysłowym, który
Por. R. Murawski, Dorastający, w: Założenia podręczników dla katechety i ucznia, zeszyt I, klasa I liceum i technikum, Kraków 2002, s. 41-42; Tenże, Rozwój
religijny, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, praca zb. pod red. R. Murawskiego, Warszawa 1987, s. 71nn.
2
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uzdalnia do dokonywania złożonych operacji myślowych, takich
jak uogólnianie, wychwytywanie związków przyczynowych między różnymi zjawiskami, odróżnianie tego, co istotne od tego, co
drugorzędne itp. Dorastający człowiek zaczyna to wszystko, co
mu zostało dotychczas przekazane i wpojone z zakresu religii,
poddawać krytycznej rewizji, w wyniku której albo dokonuje akceptacji, przyjmując wartości religijne za swoje własne, albo też je
odrzuca. W pierwszym przypadku następuje rozwój religijności
i przejście od religijności zewnętrznej (heteronomicznej), charakterystycznej dla okresu dziecięcego, do religijności wewnętrznej
(autonomicznej), właściwej dla człowieka dorosłego. Zdarza się
również, że wielu młodych ludzi porzuca w tym wieku religię,
dystansuje się od wiary i Kościoła. U innych natomiast religijność pozostaje egocentryczna, na poziomie religijności dziecięcej, w ramach której zjawiska religijne i samego Boga ujmuje się
w sposób antropomorficzny, animistyczny i magiczny. Ten proces
odchodzenia od wiary związany jest nie tyle z odrzuceniem Boga,
ile z odrzuceniem określonego pojęcia, obrazu Boga, który został
ukształtowany w dzieciństwie, a który nie został przepracowany
w nowym kontekście rozwojowym i przez to staje się nie do przyjęcia. Analogicznie rzecz ma się z innymi pojęciami centralnymi
dla wiary (religijności).
Z powyższych stwierdzeń wynika, że proces interioryzacji religijności, który wiąże się z jej dojrzewaniem, może napotykać na
przeszkody w postaci niewłaściwego pojęcia Boga i innych pojęć
religijnych. Żeby zatem przekonać się, czy młodzież posiada prawidłowe, czy błędne pojęcia religijne, przeprowadzone zostały badania, na podstawie których zostanie podjęta próba odpowiedzi
na następujące pytania:
1. Jak maturzyści rozumieją pojęcia religijne kluczowe dla wiary
chrześcijańskiej?
2. Czy osoby o religijności dojrzałej (personalnej) różnią się pod
względem rozumienia pojęć na poziomie denotacji i konotacji
od osób o religijności niedojrzałej (apersonalnej)?
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3. Jeśli istnieją różnice, to na czym one polegają?
W oparciu o dotychczasowe dokonania naukowe – zarówno
na gruncie teoretycznym, jak i empirycznym – postawiono w pracy następujące hipotezy:
1. Istnieje związek między treścią (rozumieniem znaczenia) pojęć (denotacja i konotacja) religijnych a typem przeżywanej
religijności.
2. Osoby o religijności dojrzałej (personalnej) posiadają częściej
prawidłowe pojęcia religijne niż osoby o religijności niedojrzałej (apersonalnej).
Odpowiedzi na postawione pytania dostarczyły dane z przeprowadzonych badań empirycznych, których przebieg zostanie
poniżej opisany.

1.2. Metody badań własnych
Używając pojęcia metody badawczej w rozumieniu sposobu
realizacji całego badania, rozwiązanie problemu badawczego, postawionego w tej pracy, wymaga zastosowania metody sondażu
diagnostycznego. W ujęciu T. Pilcha „badania sondażowe obejmują wszelkiego typu zjawiska społeczne o znaczeniu istotnym dla
wychowania, ponadto stany świadomości społecznej, opinii i poglądów określonych zbiorowości, narastania badanych zjawisk,
ich tendencji i nasilenia”3. Badanie rozumienia znaczenia pojęć
wchodzi w zakres stanu świadomości społecznej, opinii i poglądów, dlatego zastosowanie metody sondażu diagnostycznego wydaje się być w kontekście tej pracy właściwe i uzasadnione.
Przeprowadzeniu wybranej metody badań służą techniki badań realizowane za pomocą konkretnych narzędzi badawczych4.
W przypadku tej pracy są to skale i kwestionariusz ankiety.
T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995, s. 50.
Por. Prace promocyjne z pedagogiki, praca zb. pod red. W. Ciczkowskiego,
Olsztyn 2000, s. 125.
3
4
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W celu zweryfikowania hipotez zostały przeprowadzone badania obejmujące następujące zmienne:
1. typy religijności,
2. pojęcia religijne.
Typy religijności zostały wyodrębnione przy użyciu Skali Religijności Personalnej (SRP) konstrukcji R. Jaworskiego. Skala Religijności Personalnej (SRP) jest techniką służącą do pomiaru personalnego stosunku człowieka do Boga. Jest to siedmiostopniowa skala
typu Likerta, złożona z 30 twierdzeń. Im wyższy jest uzyskany
wynik, tym religijność ma bardziej personalny charakter i odwrotnie: im niższy wynik, tym mniej personalny charakter religijności.
Rozumienie znaczenia pojęć religijnych badano na poziomie
denotacji i konotacji. Denotacyjne znaczenie pojęć zostało zbadane z wykorzystaniem techniki ankiety na podstawie własnej
konstrukcji kwestionariusza ankiety. Na kwestionariusz ankiety
składa się 10 pytań otwartych. Zastosowanie wyłącznie pytań
otwartych było zamierzone i miało na celu uzyskanie odpowiedzi
samodzielnych, pozbawionych sugestii, które są możliwe w przypadku innych rodzajów pytań.
Do badania pojęć religijnych na poziomie konotacji zastosowano dyferencjał semantyczny jako technikę pomiaru znaczenia
konotacyjnego pojęć oraz dyferencjał semantyczny do badania
znaczenia pojęcia „Bóg” w adaptacji R. Jaworskiego.
Technika skali jest często wykorzystywana w psychologii do badania różnego rodzaju procesów psychicznych, postaw, zdolności
itp. C.E. Osgood i G.J Suci wykorzystali ją do pomiaru znaczenia
konotacyjnego pojęć. To określanie znaczenia konotacyjnego pojęć
za pomocą skali zostało nazwane przez Osgooda dyferencjałem
semantycznym. Jak pisze S. Rogala, „istota pomiaru metodą dyferencjału semantycznego polega na wykorzystaniu różnicowania
semantyczngo, odpowiednio rejestrowanego na specjalnie dobranych siedmiopunktowych zestawach skal”5. W każdym zestawie
5
S. Rogala, Rozumienie znaczenia konotacyjnego pojęć przez uczniów szkół średnich, Wrocław 1979, s. 27.
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umieszcza się bipolarne skale. Jak wyjaśnia Ida Kurcz, „w metodzie
tej chodzi o badanie ustosunkowań typu afektywnego do określonego pojęcia (…). Skojarzenia konotacyjne wyrażają ewaluatywny,
afektywny aspekt wyrazów słownika umysłowego. Chodzi o pozytywne lub negatywne wartości, jakie przypisujemy poszczególnym wyrazom, o emocje, jakie mogą one w nas wywołać”6.
Przedmiotem badania były wybrane pojęcia centralne dla wiary chrześcijańskiej, stanowiące jej podstawowe elementy treściowe, tworzące pewien system, tzn. będące ze sobą powiązane w taki sposób, że zmiana treści jednego pojęcia wpływa na rozumienie
innego. Są to następujące pojęcia: Bóg, stworzenie świata, wolność, grzech, cierpienie, sprawiedliwość Boża, sąd ostateczny,
zmartwychwstanie, życie wieczne, Kościół.
Podstawą wyboru pojęć religijnych było katolickie Credo, którego artykuły zawierają większość wymienionych pojęć. Niektóre z wybranych pojęć nie są zawarte w Credo, nie mają nawet, na
pierwszy rzut oka, charakteru religijnego, jednak są ściśle powiązane z religijnością i samą koncepcją Boga. Takim pojęciem jest
wolność. Słowo to nie pojawia się explicite w wyznaniu wiary, jednak jest nieodłączne od pojęcia stworzenia i ma związek z obrazem Boga. Pojęcie to zostanie więc poddane analizie w kontekście
stworzenia. Pojęcie sprawiedliwości również nie występuje bezpośrednio w Credo, ale pojawia się w kontekście sądu ostatecznego i jest nauczane jako prawda wiary: Bóg jest sędzią sprawiedliwym… Podobnie rzecz ma się z pojęciem cierpienia. W Credo
chrześcijanie nie wyznają wiary w cierpienie, jednak rozumienie
tego pojęcia – może nawet bardziej niż jakiegokolwiek innego – łączy się z rozumieniem samego pojęcia Boga.
Zastosowaną metodę, techniki i narzędzia badawcze przedstawiam schematycznie w poniższej tabeli.

6

I. Kurcz, Psychologia języka i komunikacji, Warszawa 2000, s. 111.
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Tabela 4.
Zastosowanie metod, technik i narzędzi do badania poszczególnych zmiennych
Źródło: Opracowanie własne
Sondaż diagnostyczny

Metoda
Zmienne

Techniki

Typy religijności
Pojęcie Boga i inne
pojęcia religijne

Narzędzia

Skala Religijności Personalnej Skala
Denotacja

Ankieta

Kwestionariusz ankiety

Konotacja

Dyferencjał semantyczny

Skala

1.3. Teren badań i charakterystyka grupy badawczej
Badania zostały przeprowadzone w marcu i kwietniu 2005
roku wśród młodzieży z klas maturalnych kilku krakowskich liceów wybranych przypadkowo. Wybór grupy osób w wieku 19
lat, kończących liceum, podyktowany został faktem, że młodzież
maturalna przebyła już wszystkie szczeble religijnej edukacji
szkolnej. Powinna zatem posiadać określone pojęcia z badanej
dziedziny. Ponadto, z punktu widzenia rozwojowego, młodzież
ta znajduje się na progu dorosłości1. Pozwala to na zastosowanie
Skali Religijności Personalnej R. Jaworskiego (SPR).
Badaniami została objęta grupa 270 osób: 164 kobiety i 106 mężczyzn. Zastosowanie Skali Religijności Personalnej R. Jaworskiego
pozwoliło na zróżnicowanie grupy badawczej pod względem religijności (pozwoliło stwierdzić, jaki typ religijności prezentują poszczególni badani: personalny, pośredni czy apersonalny).

1
Psychologia rozwojowa dostarcza wielu periodyzacji okresów rozwojowych człowieka. Niektórzy autorzy umieszczają 19-latków w okresie późnej adolescencji (zob. na przykład: J. S. Turner, D.B. Helis, Rozwój człowieka, WSiP, Warszawa 1999; Psychologia rozwoju człowieka, t. 2, red. naukowa B. Harwas-Napierała
i J. Trempała, Warszawa 2000), inni zaś w okresie wczesnej dorosłości (zob. na
przykład: Z. Pietrasiński, Rozwój człowieka dorosłego, Warszawa 1990). Przyjmując
jednak wiek 18 lat za kryterium jurydyczne dorosłości (dowód osobisty – nabycie
praw publicznych), traktuje się w tej pracy maturzystów jako osoby dorosłe.
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Najmniejsza liczba punktów w SPR wynosi 30, największa
– 210. Na podstawie rozkładu normalnego wyników wyselekcjonowane zostały osoby (67), które uzyskały liczbę punktów pozwalającą zakwalifikować je do typu religijności apersonalnej i osoby
(67) z liczbą punktów kwalifikującą je do religijności personalnej.
Wyodrębnione zostały w ten sposób grupy skrajne. Następnie porównano te grupy pod względem:
– denotacji pojęć (na podstawie kwestionariusza ankiety)
– konotacji pojęć (na podstawie dyferencjału semantycznego).
W następnym rozdziale przedstawiam wyniki badań własnych.
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Rozdział 2

Pojęcia religijne badanej młodzieży
Rozumienie znaczenia pojęć religijnych było badane na poziomie denotacji i konotacji w grupach reprezentujących odmienne
typy religijności. W tej części pracy najpierw przedstawione zostaną wyniki dotyczące rozumienia znaczenia pojęć religijnych na
poziomie denotacji u osób o religijności personalnej i apersonalnej,
które było badane z użyciem kwestionariusza ankiety. Następnie
zostaną zaprezentowane wyniki dyferencjału semantycznego dla
grup skrajnych, po czym nastąpi porównanie wyników obu grup
pod względem rozumienia znaczenia pojęć na poziomie denotacji
i konotacji.

2.1. Denotacyjne znaczenie pojęć religijnych
Przedstawione w poniższych tabelach wyniki pochodzą z przeprowadzonej ankiety, której kwestionariusz składał się z 10 pytań
otwartych. Odpowiedzi na każde pytanie skategoryzowano oddzielnie. Liczba kategogorii odpowiedzi na poszczególne pytania
jest więc różna.
Postawiono hipotezę, że istnieje zależność między przeżywanym typem religijności a rozumieniem denotacyjnego znaczenia
pojęcia „Bóg” i pojęć z nim związanych. Hipotezę zweryfikowano
przy użyciu testu Chi-kwadrat o niezależności zmiennych. Tabela
nr 5 zawiera wyniki dotyczące pojęcia „Bóg”.

122
Tabela 5.
Rozumienie denotacyjnego znaczenia pojęcia BÓG u osób o religijności personalnej
i apersonalnej
Grupy SRP
1. Kim, według ciebie,
jest Bóg?

Wszyscy
N

%

Religijność
personalna
N

Religijność
apersonalna

%

N

Chi²

p

%
0,120

1

Stwórca

135

2

Sędzia

26

3

Osoba boska

6
65
9

50,0%

31

0,730

34

50,7%

46,3%

9,6%

8

11,9%

4

6,0%

0,824

0,364

2,2%

2

3,0%

3

4,5%

0,000

1,000

24,1%

21

31,3%

5

7,5%

10,737

0,001

3,3%

1

1,5%

2

3,0%

0,000

1,000

4

Dobry Ojciec

5

Sprawujący kontrolę

6

Istota doskonała

42

15,6%

8

11,9%

13

19,4%

0,903

0,342

7

Przyjaciel

54

20,0%

17

25,4%

6

9,0%

5,249

0,022

8

Miłość, miłosierdzie

26

9,6%

13

19,4%

3

4,5%

5,749

0,016

9

Odkupiciel

4

1,5%

4

6,0%

-

-

2,319

0,128

26

9,6%

8

11,9%

5

7,5%

0,341

0,559

11 Istota budząca lęk

5

1,9%

1

1,5%

2

3,0%

0,000

1,000

Złudzenie dla
12
słabych

8

3,0%

-

-

5

7,5%

3,324

0,068

12

4,4%

-

-

7

10,4%

5,426

10 Władca

13 Energia, siła wyższa
14 Nie wiem
15 Brak odpowiedzi
Razem badanych

5

1,9%

-

-

2

0,7%

-

-

270 100,0%

67

100,0%

3

4,5%

1,364

2

3,0%

0,508

67

100,0%

0,020
0,243
0,476

Przyjmując poziom istotności p≤0,05, istnieją podstawy do
stwierdzenia istotnej zależności zmiennych w przypadku kategorii 4, 7, 8, 13. Oznacza to, że w tych przypadkach istnieje silny
związek między reprezentowanym typem religijności a rozumieniem na poziomie denotacji znaczenia pojęcia „Bóg”. W odniesieniu do pozostałych kategorii taki związek nie zaznaczył się w sposób istotny.
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Najczęściej pojawiające się określenie Boga w obu grupach to
określenie „Stwórca”. Osoby o religijności apersonalnej częściej
niż osoby o religijności personalnej wybierają takie określenia
pojęcia „Bóg”, jak: Istota doskonała (19,4%), Energia, Siła wyższa
(10,4%), czyli określenia, które mają raczej bezosobowy charakter.
Natomiast osoby o religijności personalnej częściej wybierały takie określenia, jak Sędzia (11,9%), Dobry Ojciec (31,3%), Przyjaciel (25,4%), Miłość, miłosierdzie (19,4%), Władca (11,9%). Tylko
w tej grupie badanych pojawiło się określenie Odkupiciel (6%).
Powyższe określenia mają charakter bardziej personalny. Dodając
do tego fakt, że wysoki poziom istotności różnic w pojmowaniu
pojęcia Bóg pojawia się w odniesieniu do kategorii Dobry Ojciec
(p=0,001), Przyjaciel (p=0,022), Miłość, miłosierdzie (p=0,016),
Energia, siła wyższa (p=0,020), a więc określeń, które najbardziej
wskazują na personalne lub apersonalne pojmowanie Boga, można stwierdzić, że wyniki te potwierdzają koncepcję R. Jaworskiego.
Tabela 6.
Rozumienie denotacyjnego znaczenia pojęcia STWORZENIE ŚWIATA u osób
o religijności personalnej i apersonalnej
Grupy SRP
2. Co znaczy, że Bóg
stworzył świat?

Wszyscy

Religijność Religijność
personalna apersonalna

N

%

N

%

N

%

Chi²

p

1

Jest siłą sprawczą, dawcą
życia

207

76,7%

55

82,1%

46

68,7%

2,573

0,109

2

Uczynił coś z niczego

20

7,4%

8

11,9%

1

1,5%

4,288

0,038

3

Uczynił wszystko z miłości

3

1,1%

2

3,0%

-

-

0,508

0,476

4

Jest Panem świata

16

5,9%

4

6,0%

6

9,0%

0,108

0,742

5

Bóg nie stworzył świata

7

2,6%

-

-

3

4,5%

1,364

0,243

6

Nic, co istnieje, nie jest
dziełem przypadku

2

0,7%

-

-

1

1,5%

0,000

1,000

7

Biblijny opis stworzenia
jest metaforą

3

1,1%

-

-

3

4,5%

1,364

0,243

8

Bóg nie chciał być sam

3

1,1%

1

1,5%

-

-

0,000

1,000

9

Dał człowiekowi
możliwość stawania się

3

1,1%

-

-

-

-

-

-
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Grupy SRP
2. Co znaczy, że Bóg
stworzył świat?
Dał człowiekowi wolność,
10 możliwość udziału
w stworzeniu

Religijność Religijność
personalna apersonalna

Wszyscy

Chi²

p

-

0,508

0,476

N

%

N

%

N

%

3

1,1%

2

3,0%

-

11 Stworzył dobro i zło

2

0,7%

-

-

1

1,5%

0,000

1,000

12 Nie wiem

10

3,7%

-

-

7

10,4%

5,426

0,020

13 Brak odpowiedzi

4

1,5%

-

-

1

1,5%

0,000

1,000

270

100,0%

Razem badanych

67

67

W przypadku pojęcia „Stworzenie świata” istnieje silny związek między reprezentowanym typem religijności a rozumieniem
znaczenia tego pojęcia na poziomie denotacji w odniesieniu do
kategorii 2 oraz 12. W odniesieniu do pozostałych kategorii taki
związek nie jest istotny. Większość badanych w obu grupach (personalni – 82,1%; apersonalni – 68,7%) rozumie stworzenie jako
działanie Boga, które dało początek światu i wszelkiemu stworzeniu, jednak praktycznie tylko osoby o religijności personalnej
(11,9%) precyzyjniej definiują to działanie, zgodnie z treściami
nauczania: „uczynił coś z niczego”. 10,4% badanych reprezentujących religijność apersonalną nie potrafiło udzielić odpowiedzi
na to pytanie.
Tabela 7.
Rozumienie denotacyjnego znaczenia pojęcia WOLNOŚĆ u osób o religijności
personalnej i apersonalnej
Grupy SRP
3. Co to znaczy, że człowiek
jest wolny?

Wszyscy
N

%

Religijność Religijność
personalna apersonalna
N

%

N

Chi²

p

%

1

Posiada wolną wolę

71

26,3% 16

23,9% 17

25,4% 0,000

1,000

2

Posiada zdolność
rozróżniania i możliwość
wyboru między dobrem
a złem

87

32,2% 21

31,3% 21

31,3% 0,000

1,000

3

Jest autonomiczny, niczym
nie ograniczony

126

46,7% 29

43,3% 27

40,3% 0,031

0,861
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Grupy SRP
3. Co to znaczy, że człowiek
jest wolny?

Wszyscy

Religijność Religijność
personalna apersonalna

N

%

N

%

N

Chi²

p

23,9% 2,487

0,115

%

4

Ma swobodę działania, nie
naruszając dobra innych
(aspekt odpowiedzialności)

41

15,2%

8

11,9% 16

5

Działa zgodnie z wolą
Boga, czyniąc dobro

12

4,4%

9

13,4%

1

1,5% 5,295

0,021

6

Działa zgodnie z sumieniem

16

5,9%

5

7,5%

2

3,0%% 0,603

0,437

7

Człowiek nigdy nie jest i nie
może być wolny, wolność
nie istnieje

4

1,5%

-

-

4

6,0% 2,319

0,128

8

Postępuje według własnych
zasad

9

3,3%

4

6,0%

1

1,5% 0,831

0,362

9

Jest darem

3

1,1%

1

1,5%

-

- 0,000

1,000

10

Człowiek wolny to człowiek
szczęśliwy

2

0,7%

-

-

-

-

11

Nie wiem

2

0,7%

1

1,5%

12

Brak odpowiedzi

2

0,7%

-

-

Razem badanych

270

100,0% 67

-

-

-

- 0,000

1,000

1

1,5% 0,000

1,000

100,0% 67

100,0%

Weryfikacja hipotezy testem Chi-kwadrat w przypadku pojęcia „Wolność” daje podstawy do stwierdzenia istotnej zależności
zmiennych jedynie w przypadku kategorii 5 (p= 0,022). W przypadku pozostałych kategorii nie da się zaobserwować istotnych
zależności pomiędzy rozumieniem znaczenia denotacyjnego tego
pojęcia a reprezentowanym typem religijności. Najwięcej wyborów miały kategorie 3, 2, 1, 4, w których badani wskazują na takie aspekty wolności, jak autonomia, brak ograniczeń, zdolność
rozróżniania i możliwość wyboru między dobrem a złem, wolna
wola. Ciekawe, że istotna różnica między grupami osób o religijności personalnej i religijności apersonalnej pojawia się w odniesieniu do Boga. 13,4% osób o religijności personalnej uważa, że
człowiek jest wolny, kiedy działa zgodnie z wolą Boga, czyniąc
dobro.
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Tabela 8.
Rozumienie denotacyjnego znaczenia pojęcia GRZECH u osób o religijności
personalnej i apersonalnej
Grupy SRP
4. Czym, według ciebie, jest
grzech?

Wszyscy

Religijność
personalna

Religijność
apersonalna

N

%

N

%

N

%

Chi²

p

1

Złamanie prawa Bożego

131

48,5%

30

44,8%

30

44,8%

,000

1,000

2

Złamanie przyjętych norm
społecznych

10

3,7%

-

-

5

7,5%

3,324

0,068

3

Nieposłuszeństwo,
sprzeciw wobec woli
Boga

31

11,5%

15

22,4%

3

4,5%

7,765

0,005

4

Działanie przeciw Bogu
(aspekt relacyjny)

34

12,6%

17

25,4%

3

4,5%

9,932

0,002

5

Świadome popełnienie
zła

38

14,1%

7

10,4%

13

19,4%

1,469

0,225

6

Działanie przeciw bliźnim
i sobie

43

15,9%

8

11,9%

13

19,4%

,903

0,342

7

Postępowanie niezgodne
z własnym sumieniem

34

12,6%

6

9,0%

8

11,9%

,080

0,778

8

Poczucie winy
w człowieku

4

1,5%

1

1,5%

2

3,0%

,000

1,000

9

Przejaw niedoskonałości,
słabości człowieka

10

3,7%

1

1,5%

1

1,5%

,000

1,000

2

0,7%

-

-

-

-

-

-

10

Nie wiem

11

Nie wyznaję takiego
pojęcia

3

1,1%

-

-

2

3,0%

,508

0,476

12

Brak odpowiedzi

2

0,7%

-

-

1

1,5%

,000

1,000

270 100,0%

67

100,0%

Razem badanych

67 100,0%

Najczęściej podawaną definiją grzechu – jednakowo w obu
grupach badanych (44,8%) – było złamanie prawa Bożego. Weryfikacja hipotezy o zależności zmiennych testem Chi-kwadrat
w przypadku pojęcia „Grzech” daje podstawy do stwierdzenia
istotnej zależności zmiennych w przypadku kategorii 3 i 4. Osoby o religijności personalnej istotnie rzadziej (p=0,005) rozumieją
grzech jako wymówienie posłuszeństwa Bogu niż osoby o religijności personalnej. Również istotnie rzadziej (p=0,002) osoby o religijności apersonalnej rozumieją grzech jako działanie przeciw
Bogu. W grupie osób o religijności apersonalnej częściej definiuje
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się grzech w kontekście indywidualno-społeczym niż w grupie
o religijności personalnej. Nie można tu jednak mówić o różnicach
na dużym poziomie istotności.
Tabela 9.
Rozumienie denotacyjnego znaczenia pojęcia CIERPIENIE u osób o religijności
personalnej i apersonalnej
Grupy SRP
5. Co myślisz o Bogu
w obliczu zła, cierpienia?

Wszyscy
N

%

Religijność
personalna
N

Religijność
apersonalna

%

N

Chi²

p

%

1

Bóg jest obojętny na
cierpienie ludzi

14

5,2%

-

-

8

11,9%

6,514

0,011

2

Ma możliwość
reagowania, ale nic
nie robi

43

15,9%

7

10,4%

14

20,9%

2,033

0,154

3

Bóg jest
niesprawiedliwy, okrutny

41

15,2%

4

6,0%

13

19,4%

4,312

0,038

4

Bóg nie jest
odpowiedzialny za zło,
cierpienie

40

14,8%

18

26,9%

2

3,0% 13,224

0,000

5

Zło, cierpienie jest
zapłatą za złe życie

25

9,3%

5

7,5%

4

6,0%

0,000

1,000

6

Taka była wola Boża

12

4,4%

3

4,5%

3

4,5%

0,000

1,000

7

Bóg nas wychowuje
przez cierpienie,
wypróbowuje nas

54

20,0%

22

32,8%

8

11,9%

7,258

0,007

8

Bóg jest wsparciem
w walce ze złem
i w przeżywaniu
cierpienia

20

7,4%

10

14,9%

1

1,5%

6,339

0,012

9

Nie rozumiem Boga,
cierpienie jest bez sensu

12

4,4%

2

3,0%

5

7,5%

0,603

0,437

8

3,0%

-

-

1

1,5%

0,000

1,000

22,4% 11,995

0,001

Zaczynam w Niego
10
wątpić

27

10,0%

1

1,5%

15

12 On nie istnieje

11 Nie myślę o Nim

4

1,5%

-

-

2

3,0%

2,803

0,094

13 Brak odpowiedzi

8

3,0%

1

1,5%

1

1,5%

0,000

1,000

270

100,0%

Razem badanych

67 100,0%

67 100,0%

Pojęcie cierpienia wzbudziło chyba najwięcej emocji wśród badanych, co znalazło swoje odzwierciedlenie w odpowiedziach.
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W wyniku weryfikacji hipotezy testem Chi-kwadrat odnotowano istotne różnice pomiędzy badanymi grupami w obrębie
1 (p=0,011), 3 (p=0, 038), 4 (p=0,000), 7 (p=0,007), 8 (p=0,012) i 11
(p=0,001) kategorii. Osoby o religijności apersonalnej uważają, że
Bóg jest obojętny na cierpienie, ma możliwość reagowania, ale nic
nie robi, jest więc bierny. Bóg jest niesprawiedliwy i okrutny. 22,4%
badanych z tej grupy nie myśli o Bogu w obliczu cierpienia i zła.
To, co istotnie różni osoby o religijności apersonalnej od osób o religijności personalnej to fakt, że ci ostatni (26,9%) nie czynią Boga
odpowiedzialnym za zło i cierpienie, widzą w cierpieniu moment
próby, a także element wychowawczy (32,8%), są przekonani, że
Bóg jest wsparciem w walce ze złem i w przeżywaniu cierpienia
(14,9%).
Tabela 10.
Rozumienie denotacyjnego znaczenia pojęcia SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA u osób
o religijności personalnej i apersonalnej
Grupy SRP
6. Co to znaczy, że Bóg
jest sprawiedliwy?

Wszyscy
N

%

Religijność
personalna

Religijność
apersonalna

N

N

%

Chi²

p

%

1

Za dobre wynagradza
a za złe karze

125

46,3%

44

65,7%

21

31,3% 14,461

0,000

2

Osądza nas według
swojego miłosierdzia

118

43,7%

28

41,8%

31

46,3%

0,121

0,728

3

Nie czyni podziału
na dobrych i złych,
oddziela zło od dobra

5

1,9%

-

-

1

1,5%

0,000

1,000

4

Dzieli po równo to, co
dla nas przeznaczył

3

1,1%

1

1,5%

-

-

0,000

1,000

5

Mam wątpliwości czy
jest sprawiedliwy

10

3,7%

-

-

6

9,0%

4,362

0,037
1,000

6

Okaże się po śmierci

7

Nie wiem

8

Brak odpowiedzi

9

Bóg nie istnieje

Razem badanych

2

0,7%

-

-

1

1,5%

0,000

12

4,4%

-

-

6

9,0%

4,362

0,037

6

2,2%

1

1,5%

1

1,5%

0,000

1,000

-

-

1

1,5%

0,000

1,000

67 100,0%

67

100,0%

1

0,4%

270

100,0%
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Weryfikacja hipotezy testem Chi-kwadrat w przypadku pojęcia „Sprawiedliwość Boża” daje podstawy do stwierdzenia istotnej zależności zmiennych w przypadku kategorii 1 (p=0,000),
5 (p=0,037) i 7 (p=0,037). Innymi słowy, w tych kategoriach istnieje istotna zależność pomiędzy prezentowanym typem religijności
a rozumieniem denotacyjnym tego pojęcia. Większość osób o religijności personalnej (65,7%) rozumie sprawiedliwość Bożą jako
nagrodę za dobre czyny lub karę za złe. Blisko połowa z nich
(41,8%) twierdzi, że sprawiedliwość Boga wypływa z Jego miłosierdzia. Właściwie w tej grupie badanych wszystkie odpowiedzi
koncentrują się w tych dwóch kategoriach.
Istotnie mniej wyborów ma kategoria 1 w grupie osób o religijności apersonalnej (31,3%). Więcej natomiast odpowiedzi zyskuje
u nich kategoria 2: Bóg osądza nas według swojego miłosierdzia
(46,3%), choć różnice między grupami nie są tu istotne. 9% badnych z tej grupy powątpiewa w sprawiedliwość Bożą. Taka sama
liczba osób o religijności apersonalnej nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Tabela 11.
Rozumienie denotacyjnego znaczenia pojęcia SĄD OSTATECZNY u osób
o religijności personalnej i apersonalnej
Grupy SRP
Wszyscy

7. Jak wyobrażasz
sobie sąd ostateczny?
N

%

Religijność
personalna
N

%

Religijność
apersonalna
N

Chi²

p

%

1

Apokaliptycznie,
kataklizmy

12

4,4%

2

3,0%

3

4,5%

0,000

1,000

2

Rozrachunek
z całego życia przed
Bogiem

59

21,9%

16

23,9%

13

19,4%

0,176

0,675

3

Rozliczenie win,
werdykt

83

30,7%

21

31,3%

18

26,9%

0,145

0,704

4

Spotkanie
z Bogiem, który
sądzi z miłości

16

5,9%

9

13,4%

1

1,5%

5,295

0,021
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5

Zgodnie z opisem
biblijnym

9

3,3%

4

6,0%

3

4,5%

0,000

1,000

6

Pozytywnie: nie
sadzę, aby istniało
piekło, czyściec czy
niebo

3

1,1%

1

1,5%

-

-

0,000

1,000

7

Ponowne przyjście
Jezusa na ziemię

1

0,4%

-

-

-

-

-

-

8

Wydarzenie
budzące lęk

9

3,3%

4

6,0%

1

1,5%

0,831

0,362

9

Nie wierzę w to

9

3,3%

-

-

6

9,0%

4,362

0,037

10

Nie wiem

74

27,4%

13

19,4%

21

31,3%

1,931

0,165

11

Brak odpowiedzi

7

2,6%

1

1,5%

2

3,0%

0,000

1,000

Razem badanych

270

100,0%

67

100,0%

67

100,0%

Odpowiedzi na pytanie o sąd ostateczny rozkładają się stosunkowo równomiernie w obu grupach badanych i oscylują wokół takich znaczeń, jak rozrachunek z całego życia przed Bogiem,
rozliczenie z win i werdykt. Wyjątek stanowi kategoria 4, w której
pojawia się istotna różnica między badanymi grupami. 13,4% osób
o religijności personalnej sąd ostateczny pojmuje jako spotkanie
z Bogiem, który sądzi z miłości, podczas gdy podobnie sądzi tylko 1,5% osób o religijności apersonalnej. Również w przypadku
kategorii 9 test Chi-kwadrat wykazał istotne różnice (p=0,037)
między badanymi grupami. 9% osób o religijności apersonalnej
odrzuca pojęcie sądu ostatecznego, podczas gdy żadna z osób
o religijności personalnej nie neguje istnienia sądu ostatecznego.
Warto odnotować fakt, że prawie 1/3 badanych o religijności apersonalnej nie potrafi udzielić odpowiedzi na to pytanie. Również
kłopot z odpowiedzią na to pytanie, choć w mniejszym stopniu
(19,4%), mają osoby o religijności personalnej.
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Tabela 12.
Rozumienie denotacyjnego znaczenia pojęcia ZMARTWYCHWSTANIE u osób
o religijności personalnej i apersonalnej
Grupy SRP
8. Jak rozumiesz
zmartwychwstanie?

Wszyscy
N

%

N

N

%

Powrót ciała do życia

2

Odrodzenie się,
ponowne narodziny

42

15,6%

11

16,4%

7

3

Życie po śmierci

45

16,7%

11

16,4%

9

4

Zbawienie człowieka
w Chrystusie

45

16,7%

19

28,4%

6

5

Wybawienie
z grzechów

6

2,2%

2

3,0%

6

Powtórne przyjście
Jezusa

6

2,2%

1

7

Narodziny nowego
świata, połączenie
ludzkości na nowo

4

1,5%

8

Bardziej wierzę
w reinkarnację

6

9

Brak odpowiedzi

13

19,4%

7

Chi²

p

%
10,4%

1,469

0,225

10,4%

0,578

0,447

13,4%

0,059

0,808

9,0%

7,081

0,008

1

1,5%

0,000

1,000

1,5%

2

3,0%

0,000

1,000

-

-

1

1,5%

0,000

1,000

2,2%

-

-

5

7,5%

3,324

0,068

11

4,1%

3

4,5%

2

3,0%

0,000

1,000

24

8,9%

-

-

12

17,9%

11,075

0,001

6

2,2%

-

-

5

7,5%

3,324

0,068

1

,4%

-

-

1

1,5%

0,000

1,000

19

7,0%

4

6,0%

6

9,0%

0,108

0,742

Ponowne narodziny
duszy

10

3,7%

4

6,0%

3

4,5%

0,000

1,000

Razem badanych

270

100,0%

67

100,0%

67

100,0%

10 Nie wiem
Nie wierzę
w zmartwychwstanie

12 Symbol
Odłączenie się duszy
13 od ciała, dusza żyje
nadal
14

18,9%

Religijność
apersonalna

1

11

51

Religijność
personalna

Rozumienie pojęcia zmartwychwstania jest istotnie różne
u osób o religijności apersonalnej i personalnej w kategoriach:
4 (p=0,008) i 10 (p=0,001). W przypadku kategorii 4, 28,4% osób
o religijności personalnej twierdzi, że zmartwychwstanie to zbawienie człowieka w Chrystusie (wobec 9% podobnie twierdzących osób o religijności apersonalnej). 17,9% osób o religijności
apersonalnej nie potrafiło zdefiniować pojęcia „zmartwychwstanie”. Żadna z osób o religijności personalnej takiej trudności nie
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miała. Gdyby zsumować odpowiedzi zgrupowane w kategoriach:
„bardziej wierzę w reinkarnację”, „nie wierzę w zmartwychwstanie”, „symbol”, „brak odpowiedzi”, „nie wiem”, to okazałoby się,
że 37,4% osób o religijności apersonalnej ma kłopot ze zdefiniowaniem tego pojęcia.
Tabela 13.
Rozumienie denotacyjnego znaczenia pojęcia ŻYCIE WIECZNE u osób o religijności
personalnej i apersonalnej
Grupy SRP
9. Jak wyobrażasz sobie życie
wieczne?
1

Życie beztroskie, piękne,
bez cierpienia

2

Wszyscy
N

%

Religijność
personalna
N

%

Religijność
apersonalna
N

Chi²

p

%

117

43,3% 30

44,8%

21

Życie w bliskości
z Bogiem

49

18,1% 27

40,3%

4

6,0% 20,312 0,000

3

Życie w miłości, przyjaźni
z bliskimi

20

7,4%

6

9,0%

4

6,0%

0,108 0,742

4

Życie zgodne
z wyrokiem sądu
ostatecznego

7

2,6%

2

3,0%

1

1,5%

0,000 1,000

5

Nieprzemijalność

26

9,6%

3

4,5%

9

13,4%

2,288 0,130

6

Życie w pustce,
w niekończącej się nudzie

4

1,5%

-

-

4

6,0%

2,319 0,128

7

Bycie aniołem

1

0,4%

-

-

1

1,5%

0,000 1,000

8

Wolność umysłu,
nieograniczone możliwości

2

0,7%

-

-

1

1,5%

0,000 1,000

9

Częściowa reinkarnacja

10

Nie wyobrażam sobie, nie
wiem

11

Nie istnieje

12

Brak odpowiedzi
Razem badanych

31,3%

2,026 0,155

2

0,7%

-

-

1

1,5%

0,000 1,000

48

17,8%

5

7,5%

16

23,9%

5,647 0,017

7

2,6%

-

-

6

9,0%

4,362 0,037

10

3,7%

2

3,0%

2

3,0%

0,000 1,000

270 100,0% 67

100,0%

67

100,0%

Zawarte w tabeli 13. wyniki uwidaczniają istnienie istotnej
zależności pomiędzy reprezentowanym typem religijności badanych a nadawanymi znaczeniami na poziomie denotacji pojęciu
„życie wieczne” w trzech kategoriach: 2 (p=0,000), 10 (p=0,017) i 11
(p=0,037). Osoby o religijności personalnej zdecydowanie częściej
(40,3%) rozumieją życie wieczne jako życie w bliskości z Bogiem
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od osób o religijności apersonalnej (6%). Znacznie częściej (23,9%)
na pytanie o życie wieczne nie potrafią odpowiedzieć osoby o religijności apersonalnej niż osoby o religijności personalnej (7,5%).
9% grupy osób o religijności apersonalnej nie wierzy w istnienie
życia po śmierci. Żadna z osób o religijności personalnej nie wyraziła takiej opinii.
Duża liczba osób z obu grup (personalni – 44,8%; apersonalni
– 31,3%) pojmuje życie wieczne jako beztroskie, piękne, pozbawione cierpienia.
Tabela 14.
Rozumienie denotacyjnego znaczenia pojęcia KOŚCIÓŁ u osób o religijności
personalnej i apersonalnej
Grupy SRP
10. Czym jest Kościół?

Wszyscy
N

%

Religijność
personalna

Religijność
apersonalna

N

N

%

Chi²

p

%

1

Instytucja

28

10,4%

6

9,0%

7

10,4%

0,000

1,000

2

Instytucja czerpiąca
korzyści ze swojej
działalności

12

4,4%

2

3,0%

8

11,9%

2,702

0,100

3

Wspólnota ludzi
wierzących w Boga

113

31,3% 11,983

0,001

4

Wspólnota ludzi oparta na
hierarchii

2

0,7%

1

1,5%

-

-

0,000

1,000

5

Instytucja źle spełniająca
swoje zadanie

26

9,6%

4

6,0% 15

22,4%

6,133

0,013

6

2,2%

1

1,5%

1

1,5%

0,000

1,000

4

1,5%

2

3,0%

-

-

0,508

0,476

20,4% 13

19,4%

6

9,0%

2,208

0,137

41,9% 42

62,7% 21

Grupa ludzi o tych samych
6

przekonan.
i ideałach

7

Szkoła miłości, lekarz na
zło, pomoc w stawaniu się
lepszym

8

Miejsce modlitwy, dom
Boży

9

Instyt. zrzeszająca
fanatyków

55
2

0,7%

-

-

2

3,0%

0,508

0,476

10 Brak odpowiedzi

6

2,2%

1

1,5%

2

3,0%

0,000

1,000

11 Nie wiem

2

0,7%

-

-

1

1,5%

0,000

1,000

Pomnik,
12
grób Boga

1

0,4%

-

-

1

1,5%

0,000

1,000
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Grupy SRP
10. Czym jest Kościół?

Wszyscy
N

13

Instyt. głosząca Ewang.,
zrzeszająca wierzących
w Boga, powstała z inicj.
Boga
Razem badanych

43

%
15,9%

Religijność
personalna

Religijność
apersonalna

N

%

N

9,0%

11

16,4%

100,0% 67

100,0%

6

270 100,0% 67

Chi²

p

%
1,078

0,299

Zależność między prezentowanym typem religijności a znaczeniem nadawanym pojęciu „Kościół” uwidacznia się w dwóch
kategoriach odpowiedzi w sposób istotny. Zdecydowanie więcej (62,7%) osób o religijności personalnej rozumie Kościół jako
wspólnotę ludzi wierzących w Boga. Pogląd ten podziela 31,3%
osób o religijności apersonalnej. Ci ostatni częściej postrzegają Kościół jako instytucję źle spełniającą swoje zadanie (22,4%) niż osoby o religijności personalnej (6%).
Cała grupa badawcza rozumie pojęcie Boga najczęściej jako
Stwórcy, dobrego Ojca, istoty doskonałej, Przyjaciela. Jest to więc
raczej rozumienie prawidłowe, zgodne z nauczaniem Kościoła.
Różnice pomiędzy osobami o religijności personalnej i apersonalnej dotyczyły głównie kategorii 4: dobry Ojciec, 7. Przyjaciel, 8.
Miłość, miłosierdzie (cechy nadawane Bogu istotnie częściej przez
osoby o religijności personalnej), a także w kategorii 13. Energia,
siła wyższa (cecha nadawana Bogu przez osoby o religijności
apersonalnej.
Pojęcie stworzenia ponad ¾ całej grupy badawczej rozumie
w kontekście Boga jako pierwszej przyczyny, jako tego, który
wszystko sprawił. Grupy skrajne pod tym względem się nie różnią istotnie. To, co je różni, to kategoria „uczynił coś z niczego”.
Osoby o religijności personalnej istotnie częściej przywołują tę definicję stworzenia. Istotna różnica między grupami zaznacza się
w przypadku kategorii „nie wiem”. Ponad 10% osób o religijności
apersonalnej nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie: co to znaczy,
że Bóg stworzył świat?
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Zastanawiające jest, że tylko nieco ponad 7% wszystkich badanych na pytanie: co znaczy, że Bóg stworzył świat odpowiada:
uczynił coś z niczego (formuła katechizmowa).
Generalnie rozumienie stworzenia jest dość wąskie. Brakuje
w nim motywacji Boga: po co stworzył świat, co chciał poprzez ten
akt osiągnąć. Ten aspekt jest ważniejszy niż to, że jest on początkiem. Tylko 3 osoby spośród wszystkich badanych (270) wskazały
na aktywną rolę człowieka w dziele stworzenia, a więc pojmują
je głębiej i szerzej: jako coś, co się dokonuje, co nie zostało definitywnie zakończone, a więc nie tylko jako działanie Boga kiedyś,
w przeszłości, u początku dziejów.
Pojawiają się (bardzo rzadko wprawdzie) pojęcia błędne, jak
to, że Bóg jest autorem zarówno dobra, jak i zła. Jest to twierdzenie niezgodne z nauczaniem Kościoła.
Najczęściej wolność jest rozumiana jako możliwość wyboru,
jako bycie autonomicznym, jako zdolność rozróżniania między
dobrem a złem. Wolność, poza jedną kategorią (działanie zgodne z wolą Bożą), nie jest rozpatrywana w kategoriach religijnych,
a już na pewno nie jest łączona ze stworzeniem. Wynika stąd, że
w edukacji religijnej tych rzeczywistości się nie łączy. Są one nauczane odrębnie, w sposób systematyczny, bez brania pod uwagę charakteru systemowego tworzonych przez człowieka sądów
i pojęć. Pośród odpowiedzi znajdują się również przypadki negowania faktu bycia wolnym.
Niewielka liczba badanych, najwięcej personalnych, łączy
wolność z sumieniem. Być wolnym według nich znaczy działać
zgodnie z sumieniem. Tylko 1% wszystkich badanych postrzega
wolność jako dar.
Najczęściej (blisko połowa badanych we wszystkich grupach)
podawaną odpowiedzią na pytanie o grzech jest złamanie prawa
Bożego. Ten aspekt prawny grzechu jest dominujący i spycha na
dalszy plan inne określenia.
Osoby o religijności personalnej częściej w definiowaniu grzechu odwołują się do Boga (grzech jest działaniem przeciw Bogu,
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Jego woli) niż osoby o religijności apersonalnej. Ci ostatni bardziej
akcentują wymiar antropologiczny grzechu (działanie przeciw
sobie i innym, działanie niezgodne z sumieniem). Prawie nikt nie
podał wszystkich warunków koniecznych do zaistnienia grzechu:
pełnej świadomości i dobrowolności. Na rolę świadomości w popełnianiu grzechu częściej wskazywały osoby o religijności apersonalnej.
Cierpienie jest pojęciem trudnym do zdefiniowania w sposób
obiektywny. Każdy człowiek ma jakieś doświadczenie cierpienia.
Stawiając to pytanie w ankiecie chodziło mi raczej o poznanie stosunku badanych do Boga przez pryzmat doświadczenia cierpienia (własnego lub innych). Bóg dla wielu badanych jest okrutny,
niesprawiedliwy, ponieważ będąc wszechmocnym, nie robi nic,
aby było mniej zła, cierpienia, zwłaszcza niewinnych: dzieci, ofiar
wszelkich odmian przemocy.
Wyodrębnione grupy badanych różnią się istotnie w podejściu
do cierpienia. Osoby o religijności personalnej nie obwiniają Boga
za zło, Bóg jest wsparciem w walce ze złem, ale jeśli już ono dotyka człowieka, to może być czasem próby, czasem rozwoju. Istotnie
rzadziej takiego zdania są osoby o religijności apersonalnej. Zdecydowanie częściej osoby o religijności apersonalnej nie myślą o Bogu w obliczu zła, cierpienia niż osoby o religijności personalnej.
W odniesieniu do pojęcia sprawiedliwości badania ujawniły
dość dziwne zjawisko. We wszystkich grupach badanych prawie połowa z nich uważa, że Bóg jest sprawiedliwy, tzn. osądza
wszystkich według swojego miłosierdzia. Jednocześnie uznają
oni, że Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy, że za dobre wynagradza,
a za złe karze, przy czym istotnie częściej twierdzą tak osoby o religijności personalnej. Prawdopodobnie uwidacznia się w tych
twierdzeniach siła nauczania katechizmowego z okresu I Komunii Świętej, a z drugiej strony – pomieszanie znaczeniowe między
pojęciami sprawiedliwość/miłosierdzie. Kilka osób o religijności
apersonalnej wyraziło swoje powątpiewanie w Bożą sprawiedliwość.
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Istnieje zasadniczo podobieństwo w pojmowaniu pojęć eschatologicznych wśród wszystkich badanych. Sąd ostateczny to rozrachunek z życia przed Bogiem, zmartwychwstanie to odrodzenie
się, życie po śmierci, a życie wieczne to życie beztroskie, pozbawione cierpienia, piękne. To co różni grupy skrajne, to – w przypadku sądu – dla personalnych jest to spotkanie z Bogiem, który
sądzi z miłości, w przypadku zmartwychwstania jest to zbawienie
człowieka w Chrystusie, a w przypadku życia wiecznego jest to
życie w bliskości z Bogiem. Dla osób o religijności personalnej rozumienie pojęć eschatologicznych wiąże się bezpośrednio z osobą
Boga. To zaś, co charakteryzuje osoby o religijności apersonalnej,
to częsta odpowiedź „nie wiem” w odniesieniu do pojęć eschatologicznych, a także włączanie w ich definicję elementów innych
religii.
Jeśli chodzi o pojęcie Kościoła, to w całej grupie badawczej najczęściej padała odpowiedź, że jest to wspólnota ludzi wierzących
w Boga (tu uwidoczniły się również istotne różnice między grupami skrajnymi), oraz miejsce modlitwy. Badani dość często podkreślali instytucjonalny charakter Kościoła. Osoby o religijności
apersonalnej częściej postrzegają Kościół negatywnie, jako instytucję – najogólniej rzecz biorąc – źle spełniającą swoje zadania.
Reasumując, pojęcia religijne osób o religijności personalnej
są bardziej adekwatne, szerzej rozumiane, w większym stopniu
uwzględniające osobowy charakter religijności niż osoby o religijności apersonalnej. Pojęcia całej grupy badawczej są bardzo często
wypadkową rozumienia ich znaczenia przez grupy skrajne.

2.2. Konotacyjne znaczenie pojęć religijnych
Konotacyjne znaczenie pojęć religijnych badano przy użyciu
dyferencjału semantycznego. Poniżej zostaną przedstawione wyniki dla grup skrajnych: osób o religijności personalnej i apersonalnej. Podczas opracowywania wyników zostały policzone śred-
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nie ocen dla każdego wymiaru. Tabela nr 15 przedstawia średnie
i odchylenie standardowe z uzyskanych wyników badania konotacyjnego znaczenia pojęć dyferencjałem semantycznym dla poszczególnych grup badanych.
Tabela 15.
Średnie i odchylenie standardowe dla poszczególnych grup badanych
Grupy SPR
Religijność
personalna

Religijność
apersonalna
Reszta

Wszyscy

Odchylenie
Minimum Mediana
standardowe

Płeć

Średnia

N

Mężczyźni

157,96

26

8,848

148

156,00

Maksimum
187

Kobiety

163,78

41

12,721

148

160,00

198

Ogółem

161,52

67

11,657

148

159,00

198

Mężczyźni

92,56

25

14,341

60

100,00

110

Kobiety

105,19

42

11,392

79

106,00

119

Ogółem

100,48

67

13,903

60

104,00

119

Mężczyźni

127,92

52

10,200

111

127,00

145

Kobiety

133,64

81

9,023

120

134,00

147

Ogółem

131,41

133

9,868

111

131,00

147

Mężczyźni

126,92

103

25,595

60

127,00

187

Kobiety

133,89

164

23,437

79

134,00

198

Ogółem

131,20

267

24,482

60

131,00

198

Pojęcie „Bóg” badano dyferencjałem semantycznym w adaptacji R. Jaworskiego. Składa się on z trzech części. Pierwsza część
bada wymiar poznawczy pojęcia Boga, część druga – wymiar
uczuciowy, natomiast część trzecia analizuje kontakty z Bogiem,
a więc wymiar behawioralny człowieka w stosunku do Boga. Pozostałe pojęcia zbadano dyferencjałem semantycznym własnej
adaptacji.
Tabela 16. i rysunek 5. przedstawiają wyniki pierwszej części
dyferencjału w odniesieniu do pojęcia „Bóg”.
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Tabela 16.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia BÓG u osób o religijności personalnej
i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym, cz. I: Myślę, że Bóg jest...

Wymiary

Średnia

Odchylenie
standardowe

Rel.
Rel.
Rel.
Rel.
personalna apersonalna personalna apersonalna

Test t równości średnich
t

df

p

serdeczny – chłodny

1,48

3,08

0,660

1,439

8,212

90,855

0,000

wymagający
– niewymagający

2,16

2,56

1,310

1,541

1,598

127,067

0,113

prosty
– skomplikowany

4,70

5,12

2,045

1,924

1,220

129,881

0,225

zaangażowany
– obojętny

1,66

3,15

1,038

1,833

5,775

102,465

0,000

radosny –
smutny

2,04

3,05

1,308

1,462

4,159

128,957

0,000

aktywny –
bierny

1,91

3,91

1,111

1,795

7,707

108,142

0,000

wyrozumiały
– surowy

1,76

3,32

1,195

1,628

6,280

119,200

0,000

atrakcyjny
– nieatrakcyjny

2,96

3,92

1,296

1,114

4,627

128,638

0,000

zrozumiały
– niezrozumiały

3,18

4,52

1,898

1,875

4,084

130,999

0,000

bliski –
daleki

1,64

4,32

1,055

1,816

10,374 104,057

0,000

Wyniki zawarte w tabeli 16. pokazują, że osoby o religijności
apersonalnej różnią się pod względem konotacyjnego rozumienia znaczenia pojęcia „Bóg” w wymiarze poznawczym od osób
o religijności personalnej i są to różnice – z wyjątkiem dwóch skal
– bardzo istotne. Bóg osób o religijności personalnej jest bardziej
serdeczny, zaangażowany, radosny, aktywny, wyrozumiały, atrakcyjny, zrozumiały, a przede wszystkim bardziej bliski niż Bóg osób
o religijności apersonalnej.
W skalach wymagający/niewymagający oraz prosty/skomplikowany nie odnotowano istotnych różnic między badanymi grupami. Zarówno osoby o religijności personalnej, jak i apersonalnej
postrzegają Boga jako wymagającego (średnie: personalni – 2,16;
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apersonalni – 2,56) i skomplikowanego (średnie: personalni – 4,70;
apersonalni – 5,12).
Rysunek 5.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia BÓG u osób o religijności personalnej
i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym, cz. I: Myślę, że Bóg jest...
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Tabela 17.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia BÓG u osób o religijności personalnej
i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym, cz. II: Myśl o Bogu
wywołuje we mnie uczucia...

Średnia

Wymiary

Odchylenie
standardowe

Rel.
Rel.
Rel.
Rel.
personalna apersonalna personalna apersonalna

Test t równości średnich
t

df

P

bezpieczeństwa
– zagrożenia

1,43

3,06

0,701

1,276

9,101

100,670

0,000

wolności
– zniewolenia

1,84

3,77

0,963

1,334

9,591

118,206

0,000

radości –
smutku

1,57

3,29

0,821

1,356

8,837

106,683

0,000

zawierzenia
– zwątpienia

1,78

3,68

0,992

1,383

9,032

117,961

0,000

zaangażowania
– obojętności

2,04

3,97

0,912

1,358

9,581

113,483

0,000

bliskości
– oddalenia

1,63

3,92

0,850

1,503

10,760

100,479

0,000

ufności
– nieufności

1,45

3,59

0,803

1,539

10,046

97,630

0,000

odprężenia
– napięcia

2,55

3,92

1,255

1,154

6,569

129,104

0,000

przyjaźni
– niechęci

1,58

3,29

0,907

1,367

8,465

112,707

0,000

akceptacji
– odrzucenia

1,60

3,32

0,854

1,383

8,621

107,986

0,000

Analizując część II. dyferencjału semantycznego w odniesieniu do pojęcia „Bóg”, należy stwierdzić, że istnieją bardzo istotne
statystycznie różnice pomiędzy osobami o religijności personalnej
i apersonalnej na poziomie wszystkich skal. U osób o religijności
personalnej uczucia wobec Boga są wyraźnie pozytywne. Doświadczają oni poczucia bezpieczeństwa wolności, radości, przyjaźni, zawierzenia, zaangażowania, bliskości. Są ufni, odprężeni.
Czują się akceptowani.
Myśl o Bogu wywołuje u osób o religijności apersonalnej uczucia ambiwalentne w skalach: Wolności/zniewolenia, zaangażowania/obojętności, bliskości/oddalenia, odprężenia/napięcia. W tych
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skalach średnie oscylują wokół liczby 4, co oznacza, że Bóg wywołuje u tych osób w takim samym stopniu uczucia wolności, co
zniewolenia; zaangażowania tak samo jak obojętności; bliskości
podobnie jak oddalenia, odprężenia w takim samym stopniu jak
napięcia. Można by stwierdzić na podstawie tych wyników, że
osoby o religijności apersonalnej są emocjonalnie nijakie, nieokreślone w stosunku do Boga.
Rysunek 6.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia BÓG u osób o religijności personalnej
i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym, cz. II: Myśl o Bogu
wywołuje we mnie uczucia...
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Tabela 18. i rysunek 7. przedstawiają wyniki trzeciej części dyferencjału semantycznego w odniesieniu do pojęcia „Bóg”.
Tabela 18.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia BÓG u osób o religijności personalnej
i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym, cz. III: Moje kontakty
z Bogiem są...

Odchylenie
standardowe

Średnia

Wymiary

Test t równości średnich

Rel.
personalna

Rel.
apersonalna

Rel.
personalna

Rel.
apersonalna

t

df

p

trwałe –
nietrwałe

2,04

4,68

1,107

1,666

10,737

112,830

0,000

bogate –
ubogie

2,37

5,00

0,982

1,107

12,623

117,238

0,000

aktywne –
bierne

2,27

5,02

1,067

1,441

12,476

119,773

0,000

angażujące
– obojetne

2,29

4,74

1,034

1,385

11,538

120,313

0,000

ważne –
nieważne

1,46

3,88

0,765

1,650

10,804

91,416

0,000

stałe –
zmienne

2,22

5,00

1,139

1,701

11,044

113,345

0,000

samodzielne
– zależne

1,85

3,06

1,004

1,568

5,291

110,375

0,000

dobrowolne
– wymuszone

1,31

2,77

0,743

1,752

6,236

87,353

0,000

głębokie –
płytkie

1,88

4,29

0,879

1,624

10,605

99,760

0,000

radosne –
smutne

1,87

3,89

1,072

1,426

9,261

120,641

0,000

Największe różnice między osobami o religijności personalnej
i apersonalnej uwidaczniają się na płaszczyźnie behawioralnej.
Kontakty osób o religijności personalnej z Bogiem są zdecydowanie bardziej trwałe, bogate, aktywne angażujące, ważne, stałe,
samodzielne, dobrowolne, głębokie i radosne niż osób o religijności apersonalnej, których kontakty z Bogiem są raczej nietrwałe,
ubogie, bierne obojętne, zmienne i płytkie. Dwie skale: ważne/
nieważne; radosne/smutne obrazują brak zdecydowania w okre-
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śleniu własnych kontaktów z Bogiem przez osoby o religijności
apersonalnej (średnie oscylują wokół wartości 4). Najmniejsze
(choć istotne statystycznie) różnice między badanymi grupami
uwidaczniają się w skalach: samodzielne/zależne; dobrowolne/
wymuszone. W obu grupach deklaruje się samodzielność i dobrowolność kontaktów z Bogiem.
Rysunek 7.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia BÓG u osób o religijności personalnej
i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym, cz. III: Moje kontakty
z Bogiem są...

Badanie rozumienia konotacyjnego znaczenia pojęcia „Bóg”
potwierdziło, że grupy skrajne (osoby o religijności personalnej
i apersonalnej) istotnie różnią się na płaszczyźnie dojrzałości re-
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ligijnej. Następne pytania będą dotyczyły konotacji innych pojęć
religijnych u osób należących do tych grup.
Tabela 19.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia STWORZENIE ŚWIATA u osób
o religijności personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.
Odchylenie
standardowe

Średnia

Wymiary

Rel.
Rel.
Rel.
Rel.
personalna apersonalna personalna apersonalna

Test t równości średnich
t

df

p

angażujące
– obojętne

2,12

3,47

1,122

1,449

6,004

122,397

0,000

bezpieczne
– zagrożone

2,48

3,62

1,159

1,444

5,032

124,372

0,000

trwałe –
ulotne

2,46

3,29

1,627

1,567

2,980

130,934

0,003

łatwe –
trudne

5,29

5,45

1,854

1,416

0,580

121,574

0,563

pożyteczne
– szkodliwe

1,73

2,94

1,109

1,568

5,124

116,897

0,000

podarowane
– zasłużone

1,60

2,89

1,268

1,512

5,326

124,805

0,000

powszechne
– elitarne

2,55

3,34

1,569

1,735

2,728

127,837

0,007

atrakcyjne
– nieatrakcyjne

2,46

2,97

1,491

1,262

2,109

127,680

0,037

cenne –
bezwartościowe

1,24

2,25

0,553

1,173

6,280

90,490

0,000

interesujące
– nudne

1,37

2,28

0,573

1,218

5,426

90,377

0,000

łagodne –
surowe

3,04

3,76

1,261

1,214

3,304

127,922

0,001

pewne
– niepewne

2,24

3,25

1,447

1,511

3,882

128,562

0,000

przyjazne
– wrogie

1,90

3,25

1,116

1,238

6,577

127,734

0,000

radosne –
smutne

1,84

3,08

1,095

1,514

5,383

116,418

0,000

ważne
– nieistotne

1,24

2,12

0,653

1,474

4,433

87,646

0,000

Stworzenie świata kojarzy się bardziej pozytywnie osobom
o religijności personalnej niż osobom o religijności apersonalnej.
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Różnice pomiędzy grupami są istotne statystystycznie. Wyjątek
stanowi skala łatwe/trudne. Niemal jednakowo w obu grupach
(średnie: personalni – 5,29; apersonalni – 5,45) badani pojmują
stworzenie jako trudne. Dla osób o religijności personalnej stworzenie jawi się jako bardzo pożyteczne, podarowane, bardzo cenne, interesujące, przyjazne, radosne i ważne. W istotnie mniejszym
stopniu takiego zdania są osoby o religijności apersonalnej.
Rysunek 8.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia STWORZENIE ŚWIATA u osób o religijności personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.
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Tabela 20.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia WOLNOŚĆ u osób o religijności
personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.

Wymiary

Test t równości

Odchylenie
standardowe

Średnia

średnich

Rel.
personalna

Rel.
apersonalna

Rel.
personalna

Rel.
apersonalna

angażująca
– obojętna

1,99

2,30

1,066

1,358

1,500 123,145 0,136

bezpieczna
– zagrożona

3,08

3,80

1,730

1,955

2,263 128,110

trwała –
ulotna

3,16

4,26

1,927

2,018

3,195 130,517 0,002

łatwa –
trudna

4,43

4,82

1,828

1,822

1,218 130,981 0,226

pożyteczna
– szkodliwa

2,27

2,52

1,493

1,562

0,956 129,259 0,341

podarowana
– zasłużona

2,18

3,37

1,445

1,957

3,965 117,688

powszechna
– elitarna

2,63

3,38

1,748

1,795

2,447 130,771 0,016

atrakcyjna
– nieatrakcyjna

2,04

1,92

1,331

1,122

-0,569 127,552 0,571

cenna –
bezwartościowa

1,52

1,47

1,198

0,845

-0,293 118,767

interesująca
– nudna

1,79

1,70

1,162

1,067

-0,487 130,358 0,627

łagodna –
surowa

3,00

3,94

1,477

1,528

3,604 130,686 0,000

pewna –
niepewna

3,34

4,24

1,610

1,857

2,982 127,863 0,003

przyjazna –
wroga

2,37

2,86

1,166

1,391

2,203 126,441 0,029

radosna –
smutna

2,00

2,62

1,255

1,465

2,624 127,390 0,010

ważna –
nieistotna

1,51

1,58

1,035

1,068

0,374 130,723 0,709

t

df

p

0,025

0,000

0,770

Wyniki badania rozumienia konotacyjnego znaczenia pojęcia
„wolność” dyferencjałem semantycznym uwidaczniają istotne
statystycznie różnice w badanych grupach w skalach: bezpieczna/
zagrożona (p=0,025); trwała/ulotna (p=0,002); podarowana/zasłużona (p=0,000); powszechna/elitarna (p=0,016); łagodna/surowa
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(p=0,000); pewna/niepewna (p=0,003); przyjazna/wroga (p=0,029)
i radosna/smutna (p=0, 010). Dla obu grup badanych wolność jest
bardzo angażująca, raczej trudna, dość pożyteczna, bardzo atrakcyjna, cenna i interesująca, a także ważna.
Rysunek 9.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia WOLNOŚĆ u osób o religijności
personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.
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Tabela 21.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia GRZECH u osób o religijności
personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.

Średnia

Wymiary

Odchylenie
standardowe

Rel.
Rel.
Rel.
Rel.
personalna apersonalna personalna apersonalna

Test t równości średnich
t

df

p

1,589

2,180

126,705

0,031

1,783

1,445

-1,510

122,942

0,134

3,92

1,639

1,712

0,304

130,542

0,761

3,12

3,14

2,246

2,097

0,045

130,624

0,964

pożyteczny
– szkodliwy

6,47

5,48

1,099

1,460

-4,380

120,748

0,000

podarowany
– zasłużony

4,88

4,35

1,650

1,430

-1,973

127,428

0,051

powszechny
– elitarny

2,46

2,33

1,726

1,328

-0,485

123,777

0,629

atrakcyjny
– nieatrakcyjny

4,88

3,64

2,352

2,174

-3,169

130,478

0,002

cenny
– bezwartościowy

5,85

5,02

1,569

1,462

-3,178

130,600

0,002

interesujący
– nudny

3,93

3,44

1,861

1,720

-1,564

130,470

0,120

łagodny –
surowy

5,22

4,69

1,346

1,249

-2,353

129,744

0,020

pewny –
niepewny

4,52

4,40

1,820

1,666

-0,403

129,563

0,687

przyjazny –
wrogi

6,03

5,02

1,669

1,409

-0,403

129,563

0,687

radosny –
smutny

6,30

4,77

1,337

1,527

-6,126

128,229

0,000

ważny –
nieistotny

3,28

3,44

2,102

1,609

0,480

123,497

0,632

angażujący
– obojętny

2,69

3,24

1,339

bezpieczny
– zagrażający

5,29

4,86

trwały –
ulotny

3,84

łatwy –
trudny

Pojęcie grzechu różnicuje w stopniu istotnym badane grupy
w skalach: angażujący/obojętny (p=0,031); pożyteczny/szkodliwy (p=0,000); atrakcyjny/nieatrakcyjny (p=0,002); cenny/bezwartościowy (p=0,002); łagodny/surowy (p=0,020); przyjazny/wrogi
(p=0,000); radosny/smutny (p=0,000). Dla osób o religijności per-
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sonalnej grzech jest bardziej angażujący, szkodliwy, nieatrakcyjny, bezwartościowy, surowy, wrogi i bardziej smutny niż dla osób
o religijności apersonalnej. Obie grupy zgodnie postrzegają grzech
jako ulotny, łatwy, powszechny, niepewny i ważny.
Rysunek 10.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia GRZECH u osób o religijności
personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.
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Tabela 22.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia CIERPIENIE u osób o religijności
personalnej i apersonalnej mierzonego dyferencjałem semantycznym.

Średnia

Wymiary

Odchylenie
standardowe

Rel.
Rel.
Rel.
Rel.
personalna apersonalna personalna apersonalna

Test t równości średnich
t

df

p

1,385

2,274

130,391

0,025

1,312

1,515

1,710

126,229

0,090

3,64

1,661

1,820

-1,203

129,533

0,231

5,91

5,97

1,602

1,677

0,206

129,256

0,837

3,69

4,59

1,917

1,984

2,673

130,674

0,008

3,87

4,32

1,632

1,807

1,515

129,238

0,132

powszechne
– elitarne

2,78

2,67

1,423

1,439

-0,441

130,907

0,660

atrakcyjne
– nieatrakcyjne

5,31

5,74

1,699

1,385

1,598

126,588

0,113

cenne –
bezwartościowe

3,27

3,61

1,896

1,597

1,111

127,931

0,269

interesujące
– nudne

4,26

4,03

1,512

1,478

-0,873

129,931

0,384

łagodne –
surowe

5,40

5,58

1,498

1,468

0,672

130,997

0,503

pewne
– niepewne

4,05

3,79

1,677

1,534

-0,921

128,983

0,359

przyjazne
– wrogie

5,24

5,64

1,468

1,410

1,593

130,920

0,114

radosne –
smutne

5,67

6,18

1,796

1,214

1,922

116,094

0,057

ważne
– nieistotne

2,61

2,74

1,813

1,532

0,467

126,478

0,642

angażujące
– obojętne

2,13

2,67

1,313

bezpieczne
– zagrażające

4,22

4,65

trwałe –
ulotne

4,00

łatwe –
trudne
pożyteczne
– szkodliwe
podarowane
– zasłużone

Pojęcie cierpienia wywołuje zbliżone skojarzenia u osób o religijności personalnej i apersonalnej. Tylko dwie skale różnicują
istotnie badane grupy: angażujące/obojętne (p=0,025) i pożyteczne/szkodliwe (p=0,008). Osoby o religijności personalnej postrzegają cierpienie jako bardziej angażujące i bardziej pożyteczne niż
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osoby o religijności apersonalnej. Wszyscy badani postrzegają
cierpienie jako trudne. W obu grupach średnie bliskie są wartości
6. Równie zgodnie postrzegają badani cierpienie jako powszechne
i ważne (średnie oscylują wokół wartości 2,7).
Rysunek 11.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia CIERPIENIE u osób o religijności
personalnej i apersonalnej mierzonego dyferencjałem semantycznym.
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Tabela 23.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA u osób
o religijności personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.

Wymiary

Średnia

Odchylenie standardowe Test t równości średnich

Rel.
Rel.
Rel.
personalna apersonalna personalna

Rel.
apersonalna

t

df

p

angażująca
– obojętna

1,83

3,29

1,024

1,699

5,956

107,038

0,000

bezpieczna
– zagrożona

1,81

3,58

1,118

1,499

7,710

118,304

0,000

trwała –
ulotna

1,76

3,17

1,143

1,750

5,474

111,649

0,000

łatwa –
trudna

4,67

4,86

1,735

1,498

0,683

128,777

0,496

pożyteczna
– szkodliwa

1,70

2,98

1,045

1,353

6,116

122,243

0,000

podarowana
– zasłużona

2,64

3,52

2,028

1,553

2,781

121,543

0,006

powszechna
– elitarna

2,10

3,24

1,416

1,447

4,583

130,820

0,000

atrakcyjna
– nieatrakcyjna

2,57

3,68

1,588

1,511

4,148

130,841

0,000

cenna –
bezwartościowa

1,55

2,91

0,989

1,476

6,179

111,402

0,000

interesująca
– nudna

2,33

3,39

1,236

1,380

4,689

128,986

0,000

łagodna –
surowa

3,84

4,23

1,839

1,735

1,263

130,756

0,209

pewna –
niepewna

1,89

3,26

1,326

1,739

5,066

121,474

0,000

przyjazna –
wroga

2,27

3,55

1,399

1,427

5,210

130,840

0,000

radosna –
smutna

2,69

3,83

1,479

1,410

4,577

130,858

0,000

ważna –
nieistotna

1,33

2,89

0,705

1,738

6,790

85,557

0,000

Wyniki badania rozumienia konotacyjnego znaczenia pojęcia
„sprawiedliwość Boża” uwidaczniają istotne statystycznie różnice między badanymi grupami prawie we wszystkich skalach.
Wyjątek stanowią skale: łatwa/trudna (zarówno dla osób o religijności personalnej, jak i apersonalnej sprawiedliwość Boża jest
raczej trudna – średnie bliskie wartości 5) oraz łagodna/surowa
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(obie grupy postrzegają sprawiedliwość jako ani nie łągodną, ani
nie surową (średnie oscylują wokół wartości 4). Dla osób o religijności personalnej sprawiedliwość Boża jest bardziej angażująca,
bezpieczna, trwała, pożyteczna, podarowana, powszechna, atrakcyjna, cenna, interesująca, pewna, przyjazna, radosna i ważna niż
dla osób o religijności apersonalnej.
Rysunek 12.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA u osób
o religijności personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.
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Tabela 24.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia SĄD OSTATECZNY u osób o religijności
personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.

Wymiary

Średnia
Rel.
personalna

Odchylenie
standardowe

Rel.
Rel.
Rel.
apersonalna personalna apersonalna

Test t równości średnich
t

df

p

angażujący
– obojętny

1,88

2,95

1,175

1,463

4,614

120,756

0,000

bezpieczny
– zagrażający

3,08

4,06

1,676

1,223

3,849

118,970

0,000

trwały –
ulotny

1,90

3,14

1,220

1,560

5,089

121,137

0,000

łatwy –
trudny

4,81

4,92

1,932

1,450

0,395

122,352

0,694

pożyteczny
– szkodliwy

1,99

3,38

1,376

1,366

5,864

129,931

0,000

podarowany
– zasłużony

3,22

3,52

2,201

1,817

0,829

126,383

0,409

powszechny
– elitarny

2,01

2,48

1,354

1,542

1,827

126,765

0,070

atrakcyjny
– nieatrakcyjny

3,37

3,80

1,631

1,325

1,652

126,136

0,101

cenny –
bezwartościowy

1,99

3,09

1,148

1,528

4,696

118,751

0,000

interesujący
– nudny

2,51

2,98

1,223

1,495

2,004

123,589

0,047

łagodny –
surowy

4,55

5,05

1,885

1,374

1,724

120,743

0,087

pewny –
niepewny

1,91

3,46

1,593

1,742

5,335

128,170

0,000

przyjazny –
wrogi

3,33

4,39

1,385

1,352

4,404

127,993

0,000

radosny –
smutny

3,61

4,57

1,633

1,311

3,720

125,638

0,000

ważny –
nieistotny

1,39

2,60

0,969

1,647

5,134

102,915

0,000

W większości skal użytych do badania rozumienia konotacyjnego znaczenia pojęcia „sąd ostateczny” różnicuje badane grupy
w stopniu istotnym statystycznie. Dla osób o religijności personalnej sąd ostateczny jest znacznie bardziej angażujący (p=0,000),
bezpieczny (p=0,000), trwały (p=0,000), pożyteczny (p=0,000), cen-
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ny (p=0,000), interesujący (p=0,047), pewny (p=0,000), przyjazny
(p=0,000), radosny (p=0,000) i ważny (p=0,000) niż dla osób o religijności apersonalnej. Badani maturzyści zbieżni są natomiast
lub różnią się nieznacznie w ocenie sądu jako trudnego, raczej podarowanego, powszechnego i surowego. W skali atrakcyjny/nieatrakcyjny średnie ocen zbliżają się do wartości 4, a zatem badani
postrzegają sąd jako ani nie atrakcyjny, ani nie nieatrakcyjny.
Rysunek 13.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia SĄD OSTATECZNY u osób o religijności
personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.
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Tabela 25.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia ZMARTWYCHWSTANIE u osób
o religijności personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.

Wymiary

Odchylenie
standardowe

Średnia

Rel.
Rel.
Rel.
personalna apersonalna personalna

Test t równości
średnich

Rel.
apersonalna

t

df

p

angażujące
– obojętne

1,55

3,20

1,040

1,600

7,029

111,625

0,000

bezpieczne
– zagrożone

1,97

3,56

1,123

1,416

7,153

123,592

0,000

trwałe –
ulotne

1,91

3,06

1,344

1,497

4,649

128,514

0,000

łatwe –
trudne

4,46

5,09

1,846

1,634

2,065

126,621

0,041

pożyteczne
– szkodliwe

1,66

2,97

1,004

1,425

6,048

115,003

0,000

podarowane
– zasłużone

2,17

3,18

1,878

1,753

3,210

129,394

0,002

powszechne
– elitarne

3,00

4,00

1,922

1,655

3,204

127,202

0,002

atrakcyjne
– nieatrakcyjne

2,26

3,03

1,471

1,488

3,000

129,982

0,003

cenne –
bezwartościowe

1,36

2,65

0,737

1,524

6,181

93,799

0,000

interesujące
– nudne

1,95

2,76

1,221

1,540

3,320

123,569

0,001

łagodne –
surowe

2,53

3,77

1,459

1,379

5,027

129,584

0,000

pewne
– niepewne

2,44

4,17

1,618

1,836

5,733

127,981

0,000

przyjazne
– wrogie

1,91

3,38

1,147

1,444

6,476

123,651

0,000

radosne –
smutne

1,53

2,66

1,112

1,395

5,127

122,108

0,000

ważne
– nieistotne

1,33

2,47

0,810

1,638

5,051

95,002

0,000

Analiza wyników dyferencjału w odniesieniu do pojęcia zmartwychwstania pozwala stwierdzić istotne statystycznie różnice
we wszystkich skalach między osobami o religijności personalnej
i apersonalnej. Dla osób o religijności personalnej zmartwychwstanie jest bardzo angażujące, raczej bezpieczne, trwałe i trudne,
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jednak bardzo pożyteczne, cenne, radosne i ważne. Widzą je oni
też jako dość atrakcyjne, podarowane, łagodne, pewne i przyjazne. U osób o religijności personalnej najwyższą średnią uzyskano
na skali łatwe/trudne (5,09), następnie na skali pewne/niepewne
(4,17). Środkową wartość uzyskano na skali powszechne/elitarne.
Zmartwychwstanie jest więc dla osób o religijności apersonalnej
tyleż powszechne co elitarne.
Rysunek 14.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia ZMARTWYCHWSTANIE u osób o religijności personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.
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Tabela 26.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia ŻYCIE WIECZNE u osób o religijności
personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.

Średnia

Wymiary

Odchylenie
standardowe

Rel.
Rel.
Rel.
Rel.
personalna apersonalna personalna apersonalna

Test t równości średnich
t

df

p

angażujące
– obojętne

1,52

2,89

0,823

1,702

5,902

93,518

0,000

bezpieczne
– zagrożone

1,66

3,03

1,067

1,797

5,350

105,440

0,000

trwałe –
ulotne

1,66

2,77

1,238

1,717

4,295

118,105

0,000

łatwe –
trudne

2,89

4,06

1,816

1,999

3,510

128,813

0,001

pożyteczne
– szkodliwe

1,70

2,83

1,000

1,505

5,101

112,845

0,000

podarowane
– zasłużone

2,27

2,82

1,935

1,880

1,661

130,976

0,099

powszechne
– elitarne

2,76

3,64

1,701

1,943

2,765

127,778

0,007

atrakcyjne
– nieatrakcyjne

1,91

2,56

1,276

1,609

2,580

123,724

0,011

cenne –
bezwartościowe

1,33

2,27

0,683

1,473

4,731

91,391

0,000

interesujące
– nudne

1,69

2,48

1,090

1,850

3,026

104,966

0,003

łagodne –
surowe

2,06

3,37

1,242

1,506

5,442

123,971

0,000

pewne
– niepewne

2,33

4,08

1,845

2,162

4,971

123,905

0,000

przyjazne
– wrogie

1,81

2,94

1,062

1,597

4,812

112,892

0,000

radosne –
smutne

1,51

2,83

1,006

1,632

5,630

107,849

0,000

ważne
– nieistotne

1,28

2,53

0,735

1,799

5,217

85,817

0,000

Życie wieczne wyzwala u badanych maturzystów raczej pozytywne konotacje, choć różnice między grupami skrajnymi są,
z wyjątkiem jednej skali, istotne statystycznie. Dla osób o religijności personalnej życie wieczne jest bardziej angażujące, bezpieczne, trwałe, pożyteczne, atrakcyjne, cenne, interesujące, przy-
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jazne, radosne, ważne niż dla osób o religijności apersonalnej.
Jednocześnie badani z tej grupy postrzegają życie wieczne jako
raczej łatwe, powszechne, łagodne i raczej pewne. Badani o religijności apersonalnej natomiast w większości skal odpowiadali na
poziomie średnich wartości oscylujących wokół 3. Jedynie w skalach łatwe/trudne; powszechne/elitarne; pewne/niepewne średnie
z odpowiedzi układają się wokół wartości 4, co oznacza, że życie
wieczne jest dla nich jednakowo łatwe i trudne, powszechne i elitarne, pewne i niepewne.
Rysunek 15.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia ŻYCIE WIECZNE u osób o religijności
personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.
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Tabela 27.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia KOŚCIÓŁ u osób o religijności
personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.

Średnia

Wymiary

Rel.
Rel.
personalna apersonalna

Odchylenie
standardowe

Test t równości
średnich

Rel.
personalna

Rel.
apersonalna

t

df

p

112,312

0,000

angażujący
– obojętny

2,01

4,92

1,187

1,800

10,986

bezpieczny
– zagrożony

2,16

4,79

1,262

1,622

10,399 122,692 0,000

trwały –
ulotny

2,03

4,41

1,392

1,763

8,630

123,505 0,000

łatwy –
trudny

3,85

4,83

1,726

1,494

3,512

128,895 0,001

pożyteczny
– szkodliwy

1,82

4,17

1,254

1,719

8,943

116,938

podarowany
– zasłużony

1,99

3,68

1,354

1,511

6,818

129,013 0,000

powszechny
– elitarny

1,64

2,83

0,916

1,785

4,832

96,694

atrakcyjny
– nieatrakcyjny

2,61

4,80

1,290

1,638

8,560

123,358 0,000

cenny –
bezwartościowy

1,75

4,33

1,119

1,543

11,056

118,513

interesujący
– nudny

2,36

4,83

1,494

1,715

8,868

128,051 0,000

łagodny –
surowy

3,07

4,62

1,627

1,390

5,898

128,441 0,000

pewny –
niepewny

2,30

4,29

1,467

1,662

7,315

128,511

przyjazny –
wrogi

2,06

4,06

1,336

1,735

7,443

122,063 0,000

radosny –
smutny

2,21

4,17

1,441

1,673

7,203

125,995 0,000

ważny –
nieistotny

1,46

4,15

0,927

1,955

10,110

92,480

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pojęcie Kościoła budzi odmienne skojarzenia w grupach skrajnych. We wszystkich skalach różnice średnich są bardzo istotne.
Osoby o religijności personalnej postrzegają Kościół jako angażujący, bezpieczny, trwały, pożyteczny, podarowany, powszechny,
cenny, przyjazny, radosny, ważny. Jest również dość atrakcyjny
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i dość łagodny. W skali łatwy/trudny uzyskana średnia wyników
osób o religijności personalnej bliska jest wartości 4, czyli postrzegają one Kościół jako równie łatwy, co trudny. U osób o religijności
apersonalnej średnie uzyskane w większości skal oscylują wokół
wartości 5, co pozwala stwierdzić, że badani z tej grupy mają raczej negatywne skojarzenia związane z Kościołem. Nie dotyczy to
tylko dwóch skal: podarowany/zasłużony i powszechny/elitarny.
Badani widzą tu Kościół jako raczej podarowany i powszechny.
Rysunek 16.
Rozumienie konotacyjnego znaczenia pojęcia KOŚCIÓŁ u osób o religijności personalnej i apersonalnej, mierzonego dyferencjałem semantycznym.
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2.3. Podsumowanie
Na poziomie konotacji pojęć grupy najczęściej różniły się
istotnie. Bóg osób personalnych jest bardziej serdeczny, zaangażowany, wyrozumiały, bliski. Wywołuje pozytywne uczucia. Ich
kontakty z Bogiem są bardziej ważne, samodzielne, dobrowolne,
głębokie i radosne niż osób apersonalnych. Osoby apersonalne
postrzegają Boga jako bardziej skomplikowanego, niezrozumiałego i dalekiego. Wywołuje On w nich uczucia raczej nieokreślone
(średnie oscylują wokół środka skali, tzn. że uczucia ich są ani nie
negatywne, ani nie pozytywne. Ten uczuciowy stan „0” skutkuje
działaniami, które są bardziej nietrwałe, ubogie, bierne, obojętne,
zmienne, płytkie niż działania osób o religijności personalnej.
Pojęcie stworzenia w obu grupach budzi pozytywne konotacje,
choć wśród osób personalnych istotnie bardziej niż wśród apersonalnych. Dla obu grup jest ono jednakowo trudne.
Mniej istotnych różnic między badanymi grupami uwidoczniło się w rozumieniu na poziomie konotacji pojęcia wolność. Dla
obu grup wolność jest jednakowo atrakcyjna, cenna, interesująca
i ważna, angażująca, pożyteczna, ale raczej trudna. Osobom o religijności apersonalnej wolność kojarzy się bardziej z czymś ulotnym i niepewnym niż osobom o religijności personalnej.
Dla obu grup grzech jest angażujący, powszechny, łatwy. Osoby o religijności personalnej częściej uważają, że grzech jest szkodliwy, bezwartościowy, wrogi i smutny. Różnią się istotnie w tych
kategoriach od osób o religijności apersonalnej. Dla tych ostatnich
grzech jest bardziej atrakcyjny, interesujący, mniej wrogi, szkodliwy i smutny niż dla osób o religijności personalnej.
Cierpienie wszystkim badanym kojarzy się podobnie. Jest ono
powszechne, trudne, nieatrakcyjne, surowe, raczej pewne, wrogie, smutne i ważne. Tylko w dwóch skalach odnotowano różnice
między grupami. Dla osób o religijności personalnej cierpienie jest
bardziej angażujące i dostrzegają w nim więcej pożytku niż osoby
o religijności apersonalnej.
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Sprawiedliwość Boża w obu grupach jednakowo kojarzy się
jako trudna. Dla obu grup jest ona jednakowo łagodna i surowa.
W pozostałych skalach badani z obu grup różnią się istotnie. Osobom o religijności personalnej sprawiedliwość Boża kojarzy się
jako bardziej angażująca, bezpieczna, trwała, pożyteczna, cenna,
pewna i ważna niż osobom o religijności apersonalnej.
W obu grupach sąd ostateczny kojarzy się jako trudny, surowy,
raczej podarowany, powszechny i raczej atrakcyjny. Osoby o religijności personalnej kojarzą sąd jako bardziej angażujący, trwały,
pożyteczny, cenny, pewny i ważny niż osoby o religijności apersonalnej. Tym ostatnim sąd kojarzy się jako raczej smutny, wrogi
i zagrażający.
W przypadku konotacji pojęcia zmartwychwstania badani obu
grup różnią się istotnie we wszystkich skalach. Osobom o religijności personalnej zmartwychwstanie kojarzy się jako bardziej angażujące, bezpieczne, trwałe, pożyteczne, cenne, przyjazne, radosne
i ważne niż osobom o religijności apersonalnej. Dla osób o religijności apersonalnej zmartwychwstanie jest trudne i raczej niepewne w większym stopniu niż osobom o religijności personalnej.
Bardzo podobnie kojarzy się badanym życie wieczne. Poza
jedną skalą badani różnią się istotnie. Dla osób o religijności personalnej życie wieczne jest zdecydowanie bardziej angażujące,
bezpieczne, trwałe, pożyteczne, atrakcyjne, cenne, interesujące,
przyjazne, radosne i ważne niż dla osób o religijności apersonalnej. Ci ostatni widzą je jako bardziej trudne i niepewne niż osoby
o religijności personalnej.
Największe różnice między badanymi grupami ujawniły się
w konotacji pojęcia Kościół. Osoby o religijności apersonalnej
w prawie wszystkich skalach (z wyjątkiem dwóch) konotują pojęcie Kościoła negatywnie. Kościół jawi się im jako zdecydowanie
bardziej obojętny, trudny, nieatrakcyjny, nudny, surowy niż osobom o religijności personalnej. Osoby o religijności personalnej
widzą Kościół jako dużo bardziej pożyteczny, podarowany, powszechny, cenny, ważny niż osoby o religijności apersonalnej.
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Reasumując, badane grupy, poza kilkoma wyjątkami, różnią
się istotnie pod względem konotacyjnego rozumienia pojęcia Boga
i innych pojęć religijnych, choć w obu grupach często jest to rozumienie pozytywne. W większości pojęć tylko niektóre skale uwidaczniają negatywną konotację u osób o religijności apersonalnej.
Inaczej jest tylko w przypadku pojęcia Kościół, gdzie średnie uzyskane przez osoby o religijności apersonalnej w prawie wszystkich skalach są większe niż 4, co oznacza negatywną konotację
tego pojęcia.
Syntetyczne porównanie wyników badań w zakresie denotacyjnego i konotacyjnego rozumienia pojęcia Bóg i innych pojęć
religijnych przez osoby o religijności personalnej i apersonalnej
zawiera tabela nr 28.
Tabela 28.
Porównanie grup skrajnych pod względem denotacji i konotacji pojęcia Bóg i innych
pojęć religijnych

Pojęcia

Denotacja
religijność
personalna

religijność
apersonalna

Bóg

Stwórca
dobry Ojciec,
Przyjaciel,
Miłość,
miłosierdzie
istota doskonała

Stwórca,
Istota
doskonała,
Energia,
siła wyższa

Stworzenie
świata

zapoczątkowa- zapoczątkowanie życia;
nie życia;
uczynienie czegoś z niczego

Konotacja
religijność
personalna

religijność
apersonalna

serdeczny, zaangażowany, wyrozumiały,
bliski;
wywołuje pozytywne
uczucia;
kontakty z Bogiem są
ważne, samodzielne,
dobrowolne, głębokie
i radosne.

skomplikowany,
niezrozumiały
i daleki,
Wywołuje uczucia
raczej nieokreślone
(ani nie negatywne,
ani nie pozytywne.
Ten uczuciowy stan
„0” skutkuje działaniami, które są nietrwałe, ubogie, bierne,
obojętne, zmienne,
płytkie.

angażujące, bezpieczne, trwałe, pożyteczne,
podarowane, cenne,
interesujące, przyjazne,
radosne, ważne

istotnie mniej angażujące, bezpieczne,
trwałe, pożyteczne,
podarowane, cenne,
interesujące, przyjazne, radosne, ważne
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Pojęcia

Denotacja
religijność
personalna

religijność
apersonalna

Konotacja
religijność
personalna

religijność
apersonalna

Wolność

posiadanie wolnej woli, zdolność rozróżniania dobra i zła,
autonomia, brak
ograniczeń,
działanie
zgodne
z wolą Boga

posiadanie
wolnej woli,
zdolność
rozróżniania
dobra i zła,
autonomia, brak
ograniczeń

atrakcyjna, cenna, interesująca i ważna, angażująca, pożyteczna, ale
raczej trudna

atrakcyjna, cenna,
interesująca
i ważna, angażująca,
pożyteczna, ale raczej trudna,
ulotna, niepewna

Grzech

złamanie prawa
Bożego,
działanie przeciw Bogu

złamanie prawa Bożego,
działanie
przeciw sobie
i innym

angażujący, powszechny, łatwy;
szkodliwy, bezwartościowy, wrogi i smutny

angażujący, powszechny, łatwy;
atrakcyjny, interesujący, mniej wrogi,
szkodliwy
i smutny

Cierpienie
(Bóg
a cierpienie,
zło)

Bóg nie jest odpowiedzialny za
zło, cierpienie,
Bóg nas poddaje próbie poprzez cierpienie,
cierpienie ma
wartość wychowawczą, Bóg
jest wsparciem
w walce ze złem
i w przeżywaniu
cierpienia

Bóg jest obojętny na cierpienie, zło
jest okrutny
i niesprawiedliwy
nie robi nic,
żeby zmniejszyć cierpienie, ograniczyć zło

powszechne, trudne,
nieatrakcyjne, surowe,
raczej pewne, wrogie,
smutne i ważne;
bardziej angażujące
i pożyteczne

powszechne, trudne, nieatrakcyjne,
surowe, raczej pewne, wrogie, smutne
i ważne;
mniej angażujące
i pożyteczne

Sprawiedliwość Boża

Bóg jest sprawiedliwy, to
znaczy osądza
wszystkich według swojego
miłosierdzia,
za dobre wynagradza a za złe
karze

Bóg jest sprawiedliwy, to
znaczy osądza wszystkich według
swojego
miłosierdzia,
za dobre wynagradza a za
złe karze,
raczej nie jest
sprawiedliwy

trudna i surowa;
bardziej angażująca,
bezpieczna trwała,
pożyteczna, cenna,
pewna, ważna

trudna i surowa;
mniej angażująca,
bezpieczna trwała,
pożyteczna, cenna,
pewna, ważna

Sąd
ostateczny

rozrachunek
z życia przed
Bogiem,
spotkanie
z Bogiem, który
sądzi z miłości

rozrachunek
z życia przed
Bogiem,
nieumiejętność odpowiedzi na
pytanie

trudny, surowy, raczej podarowany,
powszechny
i raczej atrakcyjny;
bardziej angażujący,
trwały, pożyteczny, cenny pewny i ważny

trudny, surowy, raczej podarowany,
powszechny;
raczej smutny, wrogi
i zagrażający
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Pojęcia

Denotacja
religijność
personalna

religijność
apersonalna

Konotacja
religijność
personalna

religijność
apersonalna

Zmartwychwstanie

odrodzenie się,
życie po śmierci,
zbawienie
człowieka
w Chrystusie

odrodzenie
się, życie po
śmierci,
nieumiejętność odpowiedzi na
pytanie

angażujące, bezpiecz- trudne i raczej
ne, trwałe, pożyteczne, niepewne
cenne, przyjazne, radosne i ważne

Życie
wieczne

życie beztroskie, pozbawione cierpienia,
piękne,
życie w bliskości
z Bogiem

życie beztroskie, pozbawione cierpienia, piękne,
negacja tej
rzeczywistości, nieumiejętność odpowiedzi na
pytanie

zdecydowanie bardziej raczej trudne
angażujące, bezpiecz- i niepewne
ne, trwałe, pożyteczne,
atrakcyjne, cenne,
interesujące, przyjazne,
radosne i ważne

Kościół

wspólnota ludzi
wierzących
w Boga,
miejsce modlitwy, dom Boży

instytucja
pożyteczny, podarowa- obojętny, trudny, niezrzeszająca
ny, powszechny, cenny, atrakcyjny, nudny,
ważny.
surowy
wierzących
w Boga,
instytucja źle
spełniająca
swoje zadania

Reasumując, pojęcia religijne osób o religijności personalnej na
poziomie denotacji i konotacji są bardziej adekwatne, szerzej rozumiane, uwzględniające osobowy charakter religijności niż pojęcia
osób o religijności apersonalnej. Pojęcia całej grupy badawczej są
bardzo często wypadkową rozumienia ich znaczenia przez grupy
skrajne. Często pojęcia bywają nieścisłe, niepełne (uwidoczniony
bywa tylko jeden aspekt), a nawet definiowane błędnie.
Badane grupy, poza kilkoma wyjątkami, różnią się istotnie pod
względem konotacyjnego rozumienia pojęcia Boga i innych pojęć
religijnych, choć w obu grupach często jest to rozumienie pozytywne. W większości pojęć tylko niektóre skale uwidaczniają negatywną konotację u osób o religijności apersonalnej. Inaczej jest
tylko w przypadku pojęcia Kościół, gdzie średnie uzyskane przez
osoby o religijności personalnej w prawie wszystkich skalach są
większe niż 4, co oznacza negatywną konotację tego pojęcia.
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2.4. Dyskusja wyników
Wyniki badań, które zostały przedstawione powyżej, pozwoliły wyodrębnić pewne tendencje w rozumieniu znaczenia denotacyjnego i konotacyjnego pojęć religijnych u młodzieży klas
maturalnych. Ponieważ analizowane pojęcia stanowią bazę treści
religijnego nauczania religijnego, a także innych form wychowania chrześcijańskiego, zostaną w tej części pracy poddane analizie
teologicznej.
Analizowane będą pojęcia Boga, stworzenia, wolności, grzechu, cierpienia, sprawiedliwości Bożej, sądu ostatecznego, zmartwychwstania, życia wiecznego i wreszcie Kościoła. Taki wybór
pojęć podyktowany jest faktem, że stanowią one samo serce wiary
chrześcijańskiej. Pojęcia, o których mowa, będąc współzależne,
nakreślają pewien obraz, typ religijności. Poza tym, sposób, w jaki
rozumie się pojęcie stworzenia, sądu, grzechu itd., ukierunkowuje
i określa praktykę wychowawczą Kościoła.
Każdy z zaplanowanych punktów rozpoczęty zostanie od
analizy fenomenologicznej wyodrębnionych w badaniach pojęć.
W następnej kolejności zostaną zaproponowane pojęcia bardziej
adekwatne w oparciu o nauczanie Kościoła katolickiego.

2.4.1. Bóg
Bóg badanych maturzystów jest przede wszystkim Stwórcą (50,%), następnie dobrym Ojcem (24,1%), Przyjacielem (20%),
Istotą doskonałą (15,6%), władcą (9,6%), miłością i miłosierdziem
(9,6%), Sędzią (9,6%). Zasadniczo są to pojęcia prawidłowe, zgodne z treściami przekazywanymi w ramach katechezy czy innych
form wychowania chrześcijańskiego. Zastanawiający jest jednak
niski procent badanych określających Boga jako Miłość (połowa z nich to osoby o religijności personalnej). Tymczasem jest to
podstawowa i najważniejsza „definicja” Boga w chrześcijaństwie.
Wszystko inne wynika z tej podstawy. Jeśli wszystkie inne pojęcia
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nie będą rozumiane z tej zasadniczej perspektywy Boga-Miłości,
to będą one zawsze niepełne i zniekształcające obraz samego Boga.
Nie jest bowiem możliwe właściwe rozumienie stworzenia bez
pojęcia Boga jako Miłości. Podobnie jest z rozumieniem wolności,
grzechu, sprawiedliwości Bożej, całej eschatologii i Kościoła. Miłość Boga jest u źródeł wszystkiego i jest sensem wszystkiego. Bez
Miłości wolność będzie robieniem wszystkiego, na co się ma ochotę, grzech będzie wykroczeniem przeciw prawu, sprawiedliwość
oddaniem każdemu, co mu się należy, a wieczność konsekwencją
tej sprawiedliwości. Kościół natomiast będzie instytucją podtrzymującą ten porządek „poprawności”. W chrześcijaństwie jednak
nie o to chodzi. W chrześcijaństwie najważniejsza jest Osoba i jej
miłość2. Kształtowanie takiej koncepcji Boga daje szansę na rozwój
religijności dojrzałej, personalnej, opartej na wierze, ufności.

2.4.2. Stworzenie
Pojęcia o Bogu-Stwórcy, które pojawiają się najczęściej wśród
badanych, nie są pozbawione dwuznaczności. Nawet jeśli na poziomie denotacji pojęcia te wydają się być poprawne, wymagają
głębszej analizy.
Najczęściej badani wyrażają koncepcję stworzenia jako pierwszego momentu i odpowiadającą jej ideę Boga jako pierwszej
przyczyny (76% wszystkich badanych). Tylko 7,4% wszystkich
badanych definiuje pojęcie stworzenia jako uczynienie przez Boga czegoś z niczego (11,9% osób personalnych i 1,5% osób apersonalnych).
Pojęcia dotyczące stworzenia nie są – jak wynika z badań – jednorodne, jednoznaczne. Ponieważ celem tej pracy jest poszukiwanie wskazówek dla katechezy, która podejmowałaby zadanie rekonstrukcji pojęć, zmiany błędnych pojęć na bardziej adekwatne,
2
W tym kontekście znaczący jest tytuł książki H.U.von Balthasara: Wiarygodna jest tylko miłość, Kraków 1997.
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analizie zostaną poddane te pojęcia, które najbardziej odbiegają
od Objawienia biblijnego, tak jak jest ono dziś rozumiane.
Jakie zatem byłyby pojęcia bardziej adekwatne w stosunku do
tych, które wyżej zostały przedstawione? Odpowiadając na to pytanie, na samym początku należy zaznaczyć, że doktryna o stworzeniu w tradycji chrześcijańskiej różni się zasadniczo od kosmogonii czy teogonii wszystkich innych religii przez sam fakt, że nie
szuka ona wyjaśnienia pochodzenia wszechświata, lecz objawia
jego sens. Oznacza to, że nie dostarcza ona rozwiązań wykraczających poza rzeczywistość. Nie stawia sobie za cel znalezienie odpowiedzi na jakąkolwiek enigmę.
Dzieło stworzenia w tradycji biblijnej nie jest też wydane przypadkowi czy konieczności ślepych sił natury. Ponadto, stworzenie nie jest poddane fatum ani arbitralności niekontrolowalnego
i nieodwracalnego losu. Tradycja biblijna nie szuka wyjaśnienia
świata przy pomocy języka przyczynowości. Nie szuka wyjaśnienia zagadki, jakiejś enigmy czy tajemnicy ani przyczyn jej powstania. Podnosi ona zupełnie inny typ pytań. Oryginalność koncepcji biblijnej zawiera się w wierze, że istnieje Podmiot (Bóg), który
stworzył świat z niczego, który dał życie ludziom i pragnie z nimi
utrzymywać relację osobową, jak podmiot z podmiotem. Ta relacja Podmiot – podmiot nadaje naturze nowy sens i jest on związany z celowością człowieka i tylko człowieka.
A. Gesché3 podkreśla następujące specyficzne cechy rzeczywistości stworzenia:
– objawienie sensu świata (kosmosu), z którego wynika sens
darmowości wszystkiego, co istnieje;
– relacja etyczna, jaka rodzi się między rzeczami, człowiekiem
i ludzi z rzeczami;
– uprzywilejowane miejsce wolności człowieka w stworzeniu.
„Powiedzieć, że wszechświat jest stworzony przez Boga to powiedzieć, że jego logika zależy od logiki Podmiotu, to znaczy od
3

A. Gesché, Dieu, w: Dieu pour penser, t. 3, Paris 1994, s. 83-124.
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logiki daru i wolności”4. Stworzenie jest więc pojmowane jako dar,
jako darmowość i zaufanie ofiarowane przez Boga-Podmiot innemu podmiotowi: człowiekowi. Sens i cel stworzenia pojmowane
są jedynie przez pryzmat człowieka i jego miejsca w stworzeniu.
Człowiek został stworzony całkowicie wolnym, by stać się panem
rzeczy stworzonych. Fakt bycia wolnym w stosunku do stworzenia jest właściwym powołaniem człowieka. Realizacja, praktyka
ludzkiej wolności reguluje się poprzez stosunek do drugiego. Ideę
tę Gesché wyraża w sformułowaniu „spotkanie etyczne”. „Bogowie pogańscy – pisze A. Gesché – być może właśnie dlatego, że
nie są stwórcami, nie zabiegają o taką relację. Pogańska relacja
między człowiekiem a bogami jest globalnie typu kultowego, obywatelskiego, rodzinnego i magicznego, ostatecznie dość powierzchownego, bez relacji w każdym razie z najgłębszym jestestwem
człowieka (...). Zupełnie inaczej rzecz się ma z Bogiem tradycji
judeo-chrześcijańskiej, którego transcendencja należy bardziej do
porządku etycznego niż kosmologicznego, w odróżnieniu od bogów Olimpu (...). Bóg Biblii jest Bogiem zatroskanym o zbawienie
i szczęście człowieka, ale szczęście nie w aspekcie ekonomicznym,
uczuciowym itp., lecz w aspekcie etycznym”5.
Podobną myśl znajdziemy u Levinasa, który mówi, że „cud
stworzenia polega na stworzeniu bytu moralnego”6, bytu wyposażonego w „zdolność metafizyczną, w ontologiczne prawo do
osobistego podejmowania swego losu w sposób odpowiedzialny,
to znaczy zdając z niego sprawę”7 . W tej optyce wolność nie jest
najpierw możliwością wyboru. Ta możliwość jest jedynie psychologiczną i moralną konsekwencją. Idąc za rozumowaniem A.
Gesché należałoby powiedzieć, że człowiek jest bytem, który ma
podejmować czyny odpowiedzialne właśnie dlatego, że nie jest
4
5
6
7

A. Gesché, Dieu, dz. cyt., s. 93.
A. Gesché, Dieu, dz. cyt. s. 95-96.
E. Levinas, Totalité et l’infini. Essai sur l’extériorité, La Haye 1961, s. 61.
A. Gesché, L’Homme, w: Dieu pour penser, t. 2, Paris 1993, s. 65.
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on wyizolowany; istnieje ktoś trzeci i to właśnie dzięki niemu
stworzenie się dokonuje, jest ono przyszłością otwartą, radosną,
pozwalającą rozkwitać, ryzykowną. W koncepcji judeo-chrześcijańskiej wolność nie jest wyrwana, zdobyta. Jest ona twórczym
porozumieniem, współdziałaniem8.
Radykalność wiary chrześcijańskiej nie kończy się na afirmacji „przyzwolonej” wolności. Jak mówi A. Gesché, „realizowanie
wolności nie jest li tylko tolerowane, nie jest też w żaden sposób
aktem niepodporządkowania; jest ono raczej, chciałoby się powiedzieć... „obowiązkowe”! To znaczy realizowanie wolności wypływa z samego powołania człowieka, jest ustanowione w pewnym
sensie dla niego „ze zrządzenia boskiego”9.
Jeśli celem stworzenia jest człowiek i jego szczęście, sensem życia człowieka w tym stworzeniu jest relacja etyczna. Stwierdzenie
to jest bardzo istotne dla zrozumienia historii, czasu, budowania
przyszłości, elementu społecznego, polityki itd. W tym właśnie
kierunku zmierzają wnioski, do jakich dochodzi Kern, kiedy zastanawia się nad stworzeniem jako dziełem Słowa Bożego: „Ten
sposób pojmowania świata jest głębokim i powszechnym fundamentem wszelkiej późniejszej wymiany między ludźmi, poza
wszelkimi granicami wyznaczonymi przez wspólnotę ludzką,
jaka by nie była”10.
Powyższe refleksje nie są zwykłymi spekulacjami teologicznymi. Wynikają one z uważnej analizy tekstu Księgi Rodzaju (Rdz 1).
Znaczenia słowa „stwarzać” mają w sobie niezwykłą głębię i pouczającą treść. Wyjaśniając znaczenie słowa „stwarzać”, A. Gesché

W przeciwieństwie do wizji judeo-chrześcijańskiej, tradycja grecka, która
wywarła na nas ogromny wpływ, pojmuje wolność jako wyrwanie. Trzeba więc
poświęcić wiele czasu, żeby ją zdobyć, a kiedy już ją zdobyliśmy, towarzyszy
nam lęk przed jej utratą.
9
A. Gesché, Dieu, dz. cyt., s. 92.
10
W. Kern, La Création, source permanent du salut, w: Mysterium Salutis, Paris
1971, t. II/vol. 6, s. 243.
8
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rozwija całą perspektywę teologiczną i antropologiczną11. Mówi
on, że „stwarzać” (bara) znaczy czynić-rozdzielając. Oznacza to,
że stwarzać to czynić różnicując. W konsekwencji, stwarzać dla
Boga to nic innego jak tworzyć coś różnego niż On sam, to chcieć
rzeczywistości zupełnie innej, różnej, oddzielonej, autonomicznej.
Stwarzać to również czynić coś zupełnie oddzielonego i różnego
od tego, co było przed tym aktem. To ponadto ustanowić rozdział
wewnątrz stworzenia. Stwarzać to zaprowadzać rzeczywistość,
która jest niepełna, niejedna, niezakończona, ale rzeczywistość,
gdzie jest rozdźwięk, gra, brak (jak między mężczyzną i kobietą)
po to właśnie, by mogła zaistnieć nowość, wolność, inwencja. Inwencja jest tutaj czymś pierwotnie wpisanym w byt.
Opowiadanie o stworzeniu pozwala zrozumieć, że człowiek
jest stworzony, by być wolnym i jest powołany do wolności, do
inwencji, do tworzenia. Jest więc stworzony twórcą. W tej optyce
nie da się mówić o stworzeniu jedynie jako o pierwszym momencie, jako chwilowym akcie. Dar wolności jest jednocześnie darem
twórczego zaangażowania, a to zakłada odpowiedzialność. Innymi słowy, nie wszystko jest dokonane, skończone, wcześniej
ustalone, przewidziane. Nie mamy realizować jakiegoś „z góry
ustalonego” planu. Jesteśmy stworzeni twórcami.
P. Scolas doskonale oddaje to, co zostało wyżej powiedziane
twierdząc, że „Bóg nas stwarza nie jako elementy, części jakiegoś
planu, ale zgodnie z intencją, i odtąd jako istoty niedokończone, niespełnione. Stwarza on nas jako początki bycia, a przede
wszystkim jako zadania bycia, i możemy osiągnąć pełnię jedynie
poprzez wolne wejście w intencję, która kierowała naszym wejściem w bycie”12.
Ta dynamika stworzenia, która otwiera drzwi do inwencji, ma
swój fundament również w wymiarze komunikacyjnym BożeA. Gesché, L’Homme, dz. cyt., s. 69.
P. Scolas, Le Dieu de charité selon Laberthonière, „Revue de l’Institut
Catholique de Paris”, t. 8, 1983, s. 123. Cyt. za A. Gesché, L’Homme, dz. cyt., s. 78.
11
12
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go dzieła. Bóg stwarza przez słowo. To słowo Boże posiada moc
stwórczą. Hebrajskie słowo dabar (słowo) posiada aspekt aktywności i dynamiczności (Iz 55, 11; Jr 23, 29). Ale, podkreślę to za W.
Kernem, „moc Jahwe nie jest siłą natury, lecz mocą w akcie w historii. Nie należy jej rozumieć jako substancji fizycznej, gdyż ma
ona znaczenie intencjonalne, jest wolną, osobową, suwerenną ekspresją. Stworzenie, człowiek i świat są wyrazami tego Bożego słowa”13. Człowiek stworzony przez Słowo jest również podmiotem
mówiącym. Właśnie dlatego może być wołany swoim imieniem
i jemu zostaje powierzone zadanie nadania imienia wszystkiemu,
co nie jest nim (por. Rdz 2, 19). Nazywając rzeczy, człowiek pozostaje w dialogu ze stwórczym słowem Boga. Jest on jakby przedłużeniem tego stwórczego słowa. Jako stworzony wolnym, człowiek
jest zdolny kontynuować dzieło stworzenia, wchodząc w dialog
z Bogiem i z innymi ludźmi.
Głęboka natura języka jest podejmowana w całym Starym Testamencie14. Ale dopiero Ewangelia Jana nada mu pełne znaczenie
wraz z pojęciem „Logosu”. Właśnie w tej Janowej perspektywie
Romano Guardini podkreśla, że Bóg jest nie tylko tym, który wie,
tym który potrafi objawić. Jest On tym, który mówi, co więcej, jest
Słowem. Życie Boga jest więc słowem, a to jest tak głębokie, że ma
moc powołać do istnienia (ukonstytuować) osobę. Świat, według
Guardiniego, nie wyszedł bezpośrednio z wszechmocy czy z czystej myśli Boga, ale z Jego słowa15.
Dla A. Gesché słowo jest operatorem wymiany między Bogiem
a człowiekiem, poprzez który Bóg objawia głęboki szacunek dla
człowieka: „Odwołanie się do słowa zakłada, że człowiek nie ma
po prostu otrzymywać, przyjmować i nic ponadto, ale że może
uczestniczyć w ‘procesie słowa’, w którym rezultat, efekt nie jest
zakończony. Słowo, w gruncie rzeczy, dowartościowuje wymiar
13
14
15

W. Kern, La Création, source permanente du salut, dz. cyt., s. 239.
Por. Rdz 1, 3; Mdr 9, 1; Iz 40, 26; Ps 147, 4; Jdt 16, 15 nn.
Por. R. Guardini, Le monde et la personne, Paris 1959, s. 152-153.
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racjonalny (w szerokim znaczeniu) i etyczny, i szanuje człowieka
jako człowieka (...). Ten stosunek poprzez słowo jest z pewnością
tym, który najlepiej objawia nieskończony szacunek Boga do człowieka. Daleki od milczenia czy podstępu, od przemocy czy siły,
Bóg wchodzi do człowieka jedynie w otwartej wymianie”16.
Powyższe stwierdzenia mają kapitalne znaczenie dla promowania wiary jako osobistej i dialogicznej relacji z Bogiem-Stwórcą,
a więc do rozwijania religijności personalnej, dojrzałej.

2.4.3. Wolność
Pojęcie wolności wyrasta ze sposobu pojmowania stworzenia.
Jeśli stworzenie jest pojmowane przede wszystkim jako pierwszy
moment, co de facto sprawia, że odcina się stworzenie od dynamiki
historii, życie jawi się wówczas jako pewien cykl powtarzający się
i przypadkowy. Umacnia to doświadczenie determinizmu, a idea
wolności w tym kontekście staje się iluzją lub, w najlepszym wypadku, rzeczywistością niebezpieczną. Często można usłyszeć na
przykład takie zdania: „Czy Bóg nie był w stanie przewidzieć, że
źle wykorzystamy naszą wolność, że będziemy zabójczy?”. Znaczące jest, że tylko 1,1% wszystkich badanych widzi w akcie stworzenia miejsce dla wolności, łączy wolność z dziełem stworzenia.
Idea wolności jako daru jest obecna u maturzystów w znikomym
procencie (1 osoba o religijności personalnej, 3 osoby z całej grupy badawczej). Wolność w jej wymiarze religijnym: jako działanie zgodnie z wolą Boga poprzez czynienie dobra pojmowana jest
przez 13,4% osób o religijności personalnej. Pozostali nie łączą
wolności z Bogiem. Dla nich wolność oznacza najczęściej posiadanie wolnej woli, autonomię człowieka, możliwość rozróżniania
dobra i zła. Człowiek jest zatem autonomiczny, może robić, co
chce. Kiedy jednak młodzi są pytani o zło, cierpienie, dość często
uważają, że Bóg jest za nie odpowiedzialny.
16

A. Gesché, Dieu, dz. cyt., s. 85.
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Żeby móc kształtować właściwe rozumienie pojęcia wolności, trzeba je osadzić w dziele stworzenia. Ten związek wolności
i dzieła stworzenia – rzeczywistości ściśle ze sobą powiązanych
– został opisany wyżej. W procesie wychowania chrześcijańskiego
należałoby położyć większy nacisk na kształtowanie rozumienia
pojęcia wolności przede wszystkim jako daru i zadania wynikającego z faktu stworzenia, jako rzeczywistości, która decyduje o naszym stawaniu się człowiekiem.
Pojęcie wolności nie występuje explicite w Credo. Jest ono jednak wpisanie w rzeczywistość stworzenia i nie da się uczyć jego
właściwego znaczenia w oderwaniu od stworzenia. W pracy nad
transformacją pojęcia stworzenia w procesie wychowania chrześcijańskiego należałoby położyć większy nacisk na następujące
ważne aspekty nauczania Kościoła, których brak jest u badanych
lub występują marginalnie:
– Bóg jest Stwórcą wszystkiego;
– Jego stwórcze działanie jest darem miłości i wolności;
– Wolność jest darem organicznie wpisanym w dzieło stworzenia
– Stworzenie stanowi otwarcie relacji etycznej;
– stworzenie przez słowo nadaje komunikacji, dialogowi wartość osobotwórczą.

2.4.4. Grzech
Podjęcie problematyki grzechu w ramach tej pracy jest rzeczą
bardzo istotną. Jest ona bowiem ściśle związana z innymi pojęciami, które są tutaj przedmiotem analizy, a mianowicie z koncepcją
stworzenia, cierpienia i krzyża. Analizy dotyczące koncepcji grzechu pozwalają wydedukować pewien obraz Boga.
Pan Bóg kocha pod warunkiem, że jest się „w porządku”. „Jeśli grzeszę, tracę miłość Boga”; „nie jestem godzien rozmawiać
z Nim”, „nie mogę o nic Go prosić, zanim się nie wyspowiadam”.
Z wypowiedzi tych wyłania się Bóg, który jest przede wszystkim
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kalkulatorem. Jego miłość jest uwarunkowana działaniem człowieka.
Przy takim pojmowaniu Boga sakrament pokuty jawi się jako
„oczyszczanie konta”, jako uwalnianie się od poczucia winy. Niektórzy mówią otwarcie: „kiedy popełniam grzech, potrzebuję
natychmiast się wyspowiadać”. Doświadczenia spowiedników
potwierdzają istnienie takiego sposobu pojmowania sakramentu
pokuty17.
Wyniki badań pozwalają stwierdzić jeszcze inny sposób pojmowania grzechu i odnoszenia się do niego. Rozumiany jako wykroczenie przeciwko prawu, oznacza on utratę zasług, dzięki którym
mógłby człowiek podnieść swoją wartość w oczach Boga. Trzeba
więc udać się do spowiedzi, by móc zacząć od nowa wędrówkę.
A ponieważ spowiedź jest rozumiana magicznie, można grzeszyć
i spowiadać się często, bez realnej zmiany życia. Życie wiary pozostaje w ten sposób na poziomie infantylnym.
Badani prawie w ogóle nie podają warunków zaistnienia grzechu, czyli pełnej świadomości i wolności. Natomiast nazywają
grzechem to, co w istocie nim nie jest. Jak zatem mówić o grzechu
i być jednocześnie jak najbliżej światła Objawienia?
By odpowiedzieć na to pytanie, należy podkreślić przede
wszystkim, że specyfika Objawienia i wiary tkwi w otwarciu nowej relacji z Bogiem. W tej nowej relacji liczy się nie zasługiwanie
na przychylność Boga, lecz ufne otwarcie się na łaskę i dar oraz
wzajemne uznanie.
Trzeba jednak podkreślić, że ufne otwarcie się na łaskę (wiara)
nie niweluje w żaden sposób trudności życia ani śmierci. Niemniej,
pozwala człowiekowi stawiać czoła złu i uznać ostateczny sens
życia, sens życia w Miłości, która jest u źródeł wszystkiego. Katecheza przez wieki naznaczona przesadnym moralizatorstwem
oddaliła chrześcijan od takiego pojmowania rzeczy. Doprowadziła
17
Por. I. Bokwa, Sakrament pokuty i pojednania w aktualnych warunkach Kościoła
w Polsce, „Życie Duchowe” 8 (3) 1996, s. 11-23, zwłaszcza s. 12, 15, 18.
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ona tym samym do utrwalenia poczucia winy i przymusu zamiast
otwierać drogę do doświadczenia łaski. W takiej perspektywie
mówienie o grzechu zaostrzyło presję prawa i zakazu zamiast
otwierać na uznanie pierwotnej i bezwarunkowej miłości Boga18.
W sytuacji, kiedy prawo jest czynnikiem przeważającym, dyskurs nad koniecznością łaski Bożej jest czystą ideologią, mającą na
celu usprawiedliwienie praktyki legalistycznej, z natury rytualistycznej czy moralizatorskiej. Relacja zaufania jest tu zastąpiona
przez moralną ascezę wolontarystyczną i/lub przez formalistyczne praktyki rytualne.
Podejmując wysiłki wychowawcze w odniesieniu do przyznania grzechowi, złu jego właściwego miejsca, nie da się uniknąć
problemu odpowiedzialności: jak działać wobec zła, jak z niego
wychodzić?
Sięgając do języka Jahwisty, można by powiedzieć, że wąż, który
w mitach jest wcieleniem (uosobieniem) nicości, niebytu, jest tutaj
symbolem świadomości otchłani obecnej w sercu wszystkiego, co
stworzone, a więc źródła lęku. Ponieważ jednak jesteśmy stworzeni wolnymi, nie musimy być ślepo poddani temu lękowi. Trzeba
najpierw uświadomić sobie, kim jesteśmy, jaka jest nasza ludzka
kondycja. To, co czyni nas istotami ludzkimi, to fakt posiadania
sfery ducha. Ale nie jesteśmy bogiem. Nasz duch jest związany
ze zmysłami, z ciałem, ze skończonością. Jesteśmy więc istotami
przeciwieństw, które muszą dokonać połączenia, syntezy między
dwoma ekstremami. By stawać się sobą, musimy nauczyć się „odmieniać” w sobie skończoność i nieskończoność. Na tym właśnie
polega wolność: zaangażować się w granice życia, a więc uczynić
się odpowiedzialnym. Dojście do równowagi między skończonoE. Drewermann przypomina ewolucję teologii moralnej, która przez dwa
ostatnie wieki odrywała się coraz bardziej od swego zakorzenienia dogmatycznego. Ogranicza się ona do gałęzi etyki filozoficznej (czystej sprawy kościelnej
kazuistyki). Tutaj już nie postawa osoby się liczy, lecz indywidualny obiektywny
akt i przykazanie Boże lub kościelne. Por. E. Drewermann, La peur et la faute. La
psychanalyse et la théologie morale, t. 1, Paris 1992, s. 59.
18
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ścią a nieskończonością w nas przechodzi przez cierpienie. Jedynie ogrom zaufania – nie zaś wolontarystyczny akt – może nas
wyzwolić z lęku, który popycha nas do grzechu.
Reasumując, można powiedzieć za Marteletem, że szaleństwo
grzechu polega na zapomnieniu o miłości, która sprawia, że żyjemy. Polega ono na zredukowaniu Boga do równego nam, a więc
na zanegowaniu Jego różnicy w stosunku do nas. Lęk przed uznaniem Go za Całkiem Innego leży u źródeł grzechu19.
Opowiadanie Jahwisty, powstałe w kontekście mesjanicznym
tradycji jahwistycznej, jest nośnikiem orędzia zbawienia: nic nie
jest stracone definitywnie; sprawy mogą być podjęte na nowo,
krótko mówiąc, wszystko może być zbawione, uratowane. Jak
mówi A. Gesché, jest to temat nadmiaru łaski. Doktryna o grzechu pierworodnym jest dla niego doktryną o prawdzie zbawienia,
ponieważ ogłasza ona, że dobro rozlało się w obfitości, w nadmiarze20. Gesché podkreśla, że tradycja judeo-chrześcijańska mówi
jedynie o grzechu początku. Umieszczenie grzechu na początku,
w przeszłości oznacza, że nie jest on nieodwracalny i że zło nie
będzie miało ostatniego słowa.
Jednocześnie należy podkreślić, że jeśli grzech jest u początków,
u źródeł, to jest również w porządku teraźniejszości. Zakłada to
zatem odpowiedzialność, ale również uznanie winy. „Poczucie
winy, zdrowe uznanie błędu, przynależy do odpowiedzialności
i do dojrzałej wolności: «Zrobiłeś źle, mogłeś zrobić dobrze i jesteś
do tego zdolny». Istnieje jednak chorobliwe poczucie winy, które zagradza drogę do podniesienia się z upadku, i właśnie w to
ostateczne siedlisko zła, z którego nie można, czy wręcz nie chce
się wyjść, chrześcijańska doktryna o grzechu pierworodnym powinna nieść zbawcze orędzie”21. Gesché nazywa tę fałszywą forPor. G. Martelet, Libre réponse a un scandal. La faute originelle, la souffrance et
la mort, Paris 1987, s. 56.
20
Por. A. Gesche, Le mal, dz. cyt., s. 113.
21
A. Gesché, Le mal, dz. cyt., s. 114.
19
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mę ogólnikowego i nieokreślonego, nieuporządkowanego i rozproszonego poczucia winy, które stanowi pewnie najgorsze zło
i ogromną zniewagę dla Bożego zbawienia, „kulpabilizmem”.
Obwinianie się ma sens jedynie wówczas, gdy służy wyzwoleniu i zbawieniu. W przeciwnym razie popada się w kulpabilizm,
który osądza i który ostatecznie jest wyrazem pogardy dla siebie,
a w konsekwencji dla Boga w nas.
Powyższe refleksje mogą stanowić inspirację dla ponownego
przemyślenia katechezy o grzechu. Katecheza ta powinna lepiej
mówić o grzechu i wiele miejsca poświęcić na odkrywanie objawienia sprawiedliwości Boga, który jest miłością, a także koncentrować się na odpowiedzialności bardziej niż na literze prawa.
Odpowiedzialność bowiem poprzez fakt, że jest otwarciem na dar,
otwiera ku przyszłości, jest więc prorozwojowa. Prawidłowe mówienie o grzechu zakłada uwrażliwianie na zdrowe poczucie winy,
które nie jest koncentrującym na sobie kulpabilizmem, ale impulsem do walki ze złem, które osłabia życiodajną więź ze Stwórcą.

2.4.5. Cierpienie
Cierpienie jest rzeczywistością, w której obraz Boga jawi się
w całej złożoności. Odzwierciedlają to również przeprowadzone badania. Dla wielu osób Bóg jest odpowiedzialny za zło, jest
wszechmocny, ale nie robi nic, jest obojętny na cierpienie człowieka, jest niesprawiedliwy i okrutny. Dla wielu ankietowanych
(20%) cierpienie jest próbą wiary, jest wystawianiem na próbę naszej wiary. Są oni jednocześnie przekonani, że Bóg nie zsyła więcej
cierpienia niż człowiek jest w stanie znieść. Cierpienie jest więc
często pojmowane jako środek wychowawczy dla chrześcijanina.
Może nawet mieć ono wartość zbawczą. Sam Bóg cierpiał, zbawił
nas przez krzyż. Jeśli więc cierpimy, znaczymy więcej w oczach
Boga.
Jakie konsekwencje dla wiary, jej dojrzewania mają takie pojęcia? Bóg tak naprawdę nie jest dobry, bo gdyby taki był, nie
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pozwoliłby na cierpienie, zwłaszcza niewinnych (to podkreślenie odsłania ewentualne zrozumienie dla Boga, który dopuszcza
cierpienie dla złych jako karę za ich występki). Fakt obecności
cierpienia u niewinnych, szczególnie dzieci (ciężkie choroby, pedofilia, ofiary terroryzmu itp.) stawia w wątpliwość dobroć Boga,
Jego miłość, co więcej, jest On postrzegany jako zimny, okrutny
i bierny, choć mający możliwość działania. Czy taki Bóg może być
partnerem w bliskiej relacji? Przepracowanie takiej koncepcji cierpienia, a właściwie koncepcji Boga w obliczu cierpienia wydaje się
być niezbędne dla rozwoju, dojrzewania wiary.
Jezus, jak pisze F. Varone22, nie umarł za nasze grzechy, ponieważ takie było wymaganie formalne Boga; Jezus umarł z powodu
swej proroczej walki, którą poprowadził do końca. W podobnym
kierunku idzie rozumowanie H. Guillemina, który twierdzi, że Jezus nie przyszedł, żeby umrzeć, lecz żeby powiedzieć i zaświadczyć23. Varone rozwija tę tezę, analizując scenę kuszenia Jezusa
(z Ewangelii św. Łukasza). Jego analiza pozwala zobaczyć, jak rodzi się mechanizm „religijny”. Varone przedstawia trzy kuszenia
Jezusa jako jedno – trzystopniowe. Całość stanowi stopniowo pokusę człowieka, pokusę realizowania swych pragnień nie poprzez
przyjęcie daru od Boga, który wciela, ale za pomocą własnych
środków i własną mocą.
Ta potrójna pokusa stanowi całość, rozgrywając się na trzech
poziomach: mieć – móc – zasługiwać. Kuszenie ma więc za przedmiot mesjanizm siły. Jezus go odrzuca na każdym poziomie. Po
pierwsze, Jezus wie, że pragnienie jest nam dane dla czegoś więcej
niż chleb. Drugie kuszenie jest więc obietnicą zaspokojenia tego
„więcej”. Jezus jednak wie, że nie ma pełni, zaspokojenia, chwały
dla Jego pragnienia poza darem Boga. Ostatnia próba Szatana idzie
więc w kierunku „religii”: ponieważ Jezus jest obdarzony mocą
Bożą, niech się rzuci w dół! Pokaże w ten sposób swą mesjańską
22
23

F. Varone, Ce Dieu censé aimer la souffrance, Paris 1984, s. 56 nn.
Por. H. Guillemin, L’affaire Jésus, Paris 1982, s. 82.
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moc, będzie miał zapewniony sukces właśnie dzięki porażającej
manifestacji mesjańskiej mocy. Taki spektakularny, bezprecedensowy cud miałby siłę perswazji, by przyciągnąć tłumy.
Jezus jednak wyrzeka się władzy. Swoje pragnienie, swoje boskie synostwo przeżywa w kruchości, w zaufaniu Bogu, który Go
wciela. Prawda Mesjasza tkwi właśnie w wyrzeknięciu się mesjanizmu siły.
Podobnie jak potrójne kuszenie Jezusa na pustyni objawiało
Jego fundamentalną opcję będącą u źródeł Jego działania, tak też
potrójne kuszenie na krzyżu (pokusa władzy mesjańskiej – szefowie Izraela [Łk 23, 35]; pokusa siły i bogactwa związanych z tytułem króla – żołnierze [Łk 23, 36-38]; pokusa przeżycia [Łk 23,
39-43]) objawia wierność do końca tej opcji.
Krzyż nie powinien więc być definiowany jako ekspiacyjna konieczność. Dla tych, którzy chcą naśladować Jezusa oznacza on
witalną walkę człowieka o prawdę. Symbolizuje on dynamiczne
działanie chrześcijanina: przeciwko sile i jej kłamstwom, na rzecz
prawdy o człowieku i o Bogu. Działalność Jezusa była świadectwem prawdy poprzez wyrzeknięcie się władzy. Analizy egzegetyczne Ewangelii św. Łukasza, prowadzone przez Varona, pokazują, że ta odmowa władzy była całkowicie wpisana w szeroki
dialog: między słowo Ojca, który wypowiada swą wolę zrodzenia
i słowo Syna, który wypowiada swe absolutne zaufanie: „Tyś jest
mój Syn; ja Cię dziś zrodziłem” – „Ojcze, w Twoje ręce oddaję ducha mego”. Krzyż jest właśnie miejscem, gdzie się zamyka, osiągnąwszy swój punkt szczytowy, praktyka prawdy.
Początkowe i końcowe zdanie tego samego dialogu ujaśniają także pojęcia woli Bożej i posłuszeństwa. Są to dwa pojęcia
schwytane w sidła teorii zadośćuczynienia. Wydaje się być rzeczą
istotną określenie znaczenia tych pojęć z uwagi na to, że bardzo
często można spotkać się z przekonaniem, że cierpienie jest wolą
Bożą i niczego dobrego nie można się spodziewać na tym świecie:
„Przykro mi, że Bóg pozwala na tyle zła na tym świecie, ale wiem,
że nasze życie na ziemi jest tylko czasem próby – dla jednych bar-
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dziej bolesnym, dla innych mniej. Prawdziwe życie zacznie się dopiero w niebie”.
Tymczasem całe życie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie
pokazują, że wolą Bożą jest uczynić życie człowieka, wraz z jego
słabościami, cierpieniami i wreszcie ze śmiercią, drogą ku życiu,
ku spełnieniu się, ku doskonałości. Jezus jako pierwszy rozpoczął
ten plan, stając się inicjatorem zbawienia. Staje się nim poprzez
przyjęcie postawy całkowitego zaufania Ojcu, będąc mu posłusznym24. Ten, kto jest posłuszny jak Jezus, czyniąc ze swego posłuszeństwa stały i centralny punkt odniesienia dla swego planu
i praktyki życia, jest człowiekiem, który buduje swe życie na fundamencie wsłuchiwania się w słowo.
Teksty Nowego Testamentu posługują się językiem ofiarniczym, jednak cierpienia i śmierć nigdy nie są w nich przedstawione jako treść ofiary. Treścią ofiary jest sam Jezus Chrystus wraz
z całym swym życiem w posłuszeństwie, w zaufaniu Bogu. Cierpienia są jedynie koniecznymi do przejścia fragmentami życia25.
W kontekście powyższych stwierdzeń praca związana z transformacją pojęcia cierpienia powinna uwzględnić następujące elementy:
– uświadomić uczniom, że Bóg nie jest autorem cierpienia. Powracamy tu do rzeczywistości stworzenia: wszystko, co Bóg uczynił było dobre;
– Jezus Chrystus poprzez swoje życie pokazał, jaką należy
przyjąć postawę wobec cierpienia;
– cierpienie nie jest treścią ofiary Jezusa. Jest nią On sam, to
siebie poświęcił w imię miłości, nasze cierpienia zatem nie sprawiają, że Bóg bardziej nas kocha. Mówienie, że kogo Pan Bóg koPosłuszeństwo, bycie posłusznym pochodzi od ogólnosłowiańskiego
„słuch”, co oznacza wysłuchanie, zrozumienie, posłuch. Por. W. Boryś, Słownik
etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005, s. 559-560. Posłuszeństwo nie jest
więc ślepym wykonywaniem rozkazów, lecz słuchaniem i rozumieniem. Dopiero potem jest decyzja poddania się (posłuch).
25
Por. E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków 1987, s. 266 n.
24
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cha, temu krzyże daje oznaczałoby, że każdy zdrowy człowiek jest
mniej kochany przez Boga;
– cierpienie jest wpisane w strukturę życia, stanowi jego nieuniknioną część. Oczekiwanie od Boga interwencjonistycznego
odwołania cierpienia z naszego życia oznaczałoby wprzęgnięcie
Go w logikę siły i władzy, co jest sprzeczne z Jego naturą.

2.4.6. Sprawiedliwość Boża
Przeprowadzone badania ujawniły rozumienie sprawiedliwości Bożej w kategoriach redystrybucji. Blisko połowa badanych
(46,3%) pojmuje sprawiedliwość Bożą w kategoriach nagrody
i kary. Bóg jest sprawiedliwy, to znaczy że za dobre wynagradza,
a za złe karze. Wśród osób o religijności personalnej w taki sposób
myśli 65,7%, a w grupie osób o religijności apersonalnej – 31,3%.
43,7% wszystkich badanych twierdzi jednak, że Bóg w aplikowaniu nagrody lub kary kieruje się miłosierdziem. 9% badanych o religijności apersonalnej powątpiewa w sprawiedliwość Bożą. Taka
sama liczba osób o religijności apersonalnej nie potrafi udzielić
odpowiedzi na to pytanie. Osoby o religijności personalnej takich
trudności nie miały.
Zidentyfikowane pojęcia odzwierciedlają prawną koncepcję
sprawiedliwości: „Każdemu to, co się mu należy”. Istotą prawa
jest właśnie oddawanie ludziom tego, co im się należy, na co zasługują. „Sprawiedliwość ludzka, pisze M. Zawada, posługująca się
językiem zasługi (zło zasługuje na karę, dobro na nagrodę) chce
być wierna wartości ludzkich czynów, natomiast Bóg pragnie być
wierny swojej obietnicy”26.
Zawarta w Biblii idea sprawiedliwości nie da się sprowadzić
do sprawiedliwości prawnej. Wynika ona z przymierza zawartego z Bogiem. Właściwe, oparte na przymierzu relacje stanowią
samo sedno biblijnego przesłania. Jak pisze W.J. Burghardt, „Bóg
26

M. Zawada, Od zaufania do ufności, Kraków 2006, s. 23.
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jest sprawiedliwy, gdyż zawsze działa tak, jak powinien, jest niezmiennie wierny swoim obietnicom. Sprawiedliwość jest nieodłączną cechą Bożego stosunku do człowieka i ujawnia się w jego
zbawczych czynach”27.
Działalność Jezusa znajduje się na przedłużeniu koncepcji sprawiedliwości obecnej w tradycji izraelskiej. Jej treść dobrze oddają
słowa Ewangelii według św. Łukasza: „Duch Pański spoczywa na
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi” (Łk 4, 18). Jezus posługuje się pojęciem sprawiedliwości: błogosławieni, którzy łakną
i pragną sprawiedliwości (Mt 5, 6); błogosławieni, którzy cierpią
prześladowanie dla sprawiedliwości (Mt 5, 10). Dla Jezusa bycie
sprawiedliwym to coś więcej niż oddawanie drugiemu tego, na
co zasługuje. Jezus zapoczątkowuje nowe przymierze, którego
treść najlepiej wyraża słowo „miłość”. Pojęcie sprawiedliwości, jakie wyłania się z przesłania Nowego Testamentu, można zawrzeć
w zdaniu: Kochać na wzór Jezusa. Darzyć miłością zwłaszcza
słabych i pokrzywdzonych, pogardzanych, marginalizowanych.
W tej logice miłosierdzie wyrasta ze sprawiedliwości. Wyrastająca
z miłosierdzia sprawiedliwość koncentruje się przede wszystkim
na dobru, na uznaniu i przywracaniu dobra.
Pozostanie na etapie rozumienia sprawiedliwości Bożej w kategoriach prawnych może stanowić przeszkodę w przeżywaniu dojrzałej relacji z Bogiem, ale też z innymi ludźmi, charakteryzującej
się hojnością, otwartością. W pracy nad zmianą pojęć należałoby
zwrócić uwagę właśnie na ten aspekt znaczenia pojęcia „sprawiedliwość Boga”: wierność własnej obietnicy, aby człowieka zbawić,
ocalić, podnieść z upadku. Jak mawiała św. Teresa z Lisieux, „Bóg
jest sprawiedliwy to nie znaczy, że chce nas ukarać, znaczy to że
zna naszą słabość”, dlatego „jak jest odległy wschód od zachodu,

27

W.J. Burghardt, Sprawiedliwość, Kraków 2006, s. 18.
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tak daleko odsuwa od nas nasze występki” (Ps 103, 12). Taka jest
logika Bożej sprawiedliwości.

2.4.7. Sąd
Kwestia sądu jest tą, która wśród problemów teologicznych
chyba najbardziej narażona jest na ryzyko zniekształcenia obrazu
Boga. Spontanicznie kojarzony z życiem pozagrobowym, sąd jest
najczęściej źródłem niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa,
lęku. Surowe wyobrażenie sądu, z obrazami nieba dla dobrych
i piekła dla złych jest najczęściej spotykane wśród maturzystów.
Bóg w tych wyobrażeniach jawi się jako wielki sędzia, który karze za zło i wynagradza za dobro. W tym kontekście sąd – „dzień
gniewu” – jest rodzajem wielkiego rozrachunku przed boskim
trybunałem.
Duża liczba badanych, jak to wynika z badań, ma najczęściej
bardzo zawężone pojęcie sądu; jest to pojęcie indywidualistyczne,
naznaczone przede wszystkim strachem, dość odległe od Dobrej
Nowiny o zbawieniu, z rozumieniem sensu śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Warto podkreślić, że prawie 1/3 badanych w ogóle
nie potrafi określić, czym jest sąd Boży. Podobny odsetek badanych pojmuje sąd jako rozliczenie win oraz wynikający z niego
werdykt.
W jakim kierunku mogłyby pójść zmiany istniejących pojęć
w tym względzie? Ogromny postęp w naukach biblijnych, w teologii stymulowany przez orientacje wniesione przez Sobór Watykański II28, zachęca do opracowywania nowych modeli katechetycznych i misyjnych w celu tworzenia nowych pojęć, bardziej bliskich Ewangelii i jednocześnie bardziej czytelnych w kontekście
współczesnej kultury.
Chrześcijanin czerpie swoją wiedzę o sprawach ostatecznych:
sądzie, zmartwychwstaniu, życiu wiecznym z Biblii. Jej język jest
28

Sobór Watykański II, Konstytucja Dogmatyczna Dei Verbum.
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specyficzny, należy więc wyjaśnić sens słownictwa eschatologicznego w Nowym Testamencie w kontekście antropologii judeochrześcijańskiej, o której Pismo Święte świadczy i która różni się
zdecydowanie od zasad i kanonów sformułowanych w atmosferze myśli greckiej. „Grekalizacja” koncepcji chrześcijańskiej i jej
tysiącletnia dominacja doprowadziła do utworzenia aparatu pojęciowego dość dualistycznego eschatolologii „chrześcijańskiej”29.
W ujęciu greckim terminy dusza i ciało nie odpowiadają tymże pojęciom istniejącym w Biblii. Dusza w tekstach biblijnych
oznacza zasadę witalną, jakby boskie tchnienie, które jest samym
życiem. Oznacza ona również miejsce życia nadprzyrodzonego,
miejsce łaski, chwały. W tym sensie, duch człowieka jest zdolny
do zbawienia duchowego, jak i do upadku czy do zatraty. Z drugiej strony, w koncepcji biblijnej pojęcie ciała zakłada wymiar temporalny, który związany jest z duchem, z którym tworzy jedność.
Osoba ludzka jest więc pojmowana w sposób integralny; nie ma
rozdziału ciało-duch (czy dusza). Należy brać pod uwagę całego
człowieka, jeden byt.
Ta jednocząca koncepcja człowieka powinna być obecna w analizie tekstów związanych z tematem, który jest tutaj przedmiotem
refleksji, w przeciwnym razie ich interpretacja będzie wypaczona. Silverio Zedda30 wykazuje, że w tekstach Nowego Testamentu,
w których są bezpośrednie odniesienia do potępienia człowieka
(na przykład teksty, w których jest mowa o karach piekła, o Szeolu, Gehennie, ogniu, ciemnościach, miejscu płaczu i zgrzytania
zębów itp.), należy brać pod uwagę antropologiczną symbolikę
29
W ujęciu greckim osoba ludzka utworzona jest z dwóch jasno określonych
wymiarów: ciała (soma) i duszy (psyche). Oba elementy są odmienne i nie dające
się ze sobą pogodzić. Ciało jest rozumiane jako więzienie duszy; jest ono złe ze
względu na swą kruchość spowodowaną błędem i złem. Por. F.-P. Fiorenza i J.-B.
Metz, L’Homme, Unité d’un corps et d’une âme, w: Mysterium Salutis, t.II/vol.7, Paris 1971, s. 45-57. Autorzy prezentują w sposób syntetyczny antropologie grecką
i hebrajską w ujęciu paralelnym.
30
S. Zedda, L’escatologia biblica, t.1, Brescia 1972.
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hebrajską. We wszystkich tych tekstach znajdziemy koncepcję
człowieka jako jedności. Kładą one wszystkie nacisk na fakt, że
cały człowiek może się zatracić i odciąć definitywnie od szczęścia
i od życia.
Innymi słowy, symbole, o których wyżej zostało powiedziane
(wiele z nich zostało zapożyczonych z sąsiednich kultur), oznaczają stan, do którego człowiek doprowadza się krocząc drogami,
które oddalają go od Boga. Ten stan nie jest jedynie duchowy; dotyczy on całej osoby. W tym znaczeniu, wyrażenia użyte w Biblii
mówią o całym człowieku, o jego cierpieniu zarówno fizycznym,
jak i moralnym. W ten sposób można zrozumieć sens upokorzenia, odrazy, kary i nędzy ludzkiej, jakie wyrażają teksty biblijne31.
W sposób obrazowy wyrażają one definitywne oddzielenie od
Boga, w które człowiek już teraz może się zaangażować. Właśnie
dlatego można powiedzieć, że sąd ostateczny, o którym mówią
teksty nowotestamentalne, nie dotyczy jedynie przyszłości; dotyczy on człowieka w jego obecnej egzystencji, by mu objawić stawkę jego działań i decyzji podejmowanych tu i teraz.
Idąc za rozumowaniem Marteleta, Marguerata, Sesboüé i Varona32, można przedstawić następującą perspektywę globalną.
W Jezusie dokonuje się pełna realizacja człowieka. W Jego śmierci
i zmartwychwstaniu już dokonał się sąd. W tym znaczeniu zmartwychwstanie i sąd nie następują po sobie, lecz stanowią jedno. Jezus mówi według Jana 12, 31: Teraz odbywa się sąd nad tym światem.
Aby dobrze zrozumieć tę propozycję interpretacji, trzeba mieć
przed oczyma chrześcijańską koncepcję antropologiczną. Dla
chrześcijan człowiek został stworzony, aby kochać, ale kochać
Teksty Nowego Testamentu dotyczące Otchłani, Szeolu: Łk 10, 15; 16, 2223; Gehenny: Mt 10, 28; Mk 9, 43.45.47.48; płaczu i zgrzytania zębów: Mt 8, 12;
13, 42; 22, 13; 25, 30.
32
G. Martelet, Odnalezione życie wieczne, przekł. M.M Krzeptowska, Kraków
2000; D. Marguerat, Le Dieu des premiers chrétiens, Genewa 1990; B. Sesboüé, La
Résurrection et la Vie. Petite catéchèse sur les choses de la fin, Paris 1990; F. Varone, Ce
Dieu Juge qui nous attend, Paris 1983.
31
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w wolności. Oznacza to, że człowiek jest zdolny odrzucić ten sens
życia. Tymczasem Jezus w całej pełni realizuje to powołanie człowieka według zamysłu Boga. W tym znaczeniu Jezus jest Sędzią;
przywraca On sens życiu w jego pierwotnym znaczeniu miłości.
Życie, osoba, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są ostatecznym
punktem odniesienia dla sądu nad człowiekiem. Podsumowując,
należy stwierdzić za M. Jagodzińskim, że „egzystencjalną przestrzenią mówienia o sądzie nie powinien być strach przed karą
Bożą, lecz nadzieja paruzji Syna Człowieczego, który dokonał
sądu nad grzechem, śmiercią i piekłem”33.
Można jeszcze doprecyzować tę perspektywę następującymi
stwierdzeniami: Sąd w Jezusie Chrystusie jest działaniem, które
przywraca prawdę (ustanawia ją), demaskuje wszelką przemoc
człowieka nad człowiekiem. Taki jest głęboki sens opowiadania
Mateusza 25 o sądzie ostatecznym34.
Sąd ustanawia człowieka odpowiedzialnym. Całe życie podlega sądowi, ponieważ życie to nie jest owoc przypadku ani gra
konieczności. Życie jest sumą wyborów. W Pierwszym Liście św.
Piotra 1, 17 i w Drugim Liście do Koryntian 5, 10 jest napisane,
że człowiek będzie sądzony według uczynków. W tym znaczeniu
osoby nie da się oddzielić od jej uczynków od tego, co robi, czego
pragnie, od jej planów i trosk. W podobnym kierunku idą rozważania S. Ziemiańskiego, który wykazuje nieadekwatność potocznego określenia: „Trzeba odróżnić winę od winowajcy”. Zdaniem
S. Ziemiańskiego „to powiedzenie jest niesłuszne, bo (…) gdyby
się je przyjęło, musiałoby się też odróżniać zasługę od bohatera,
świętość od świętego. A jeżeli się nie odrywa dobra od czyniącego
dobro, to tak samo nie można odrywać zła od człowieka złego”35.
33
M. Jagodziński, Jak dzisiaj mówić o sądzie?, w: Prawdy wiary w przepowiadaniu, praca zb. pod red. W. Przyczyny, Kraków 2002, s. 202.
34
Por. D. Marguerat, Le Dieu des premiers chrétiens, dz. cyt., s. 55.
35
S. Ziemiański, Ontologiczne podstawy odpowiedzialności za czyny, “Horyzonty Wiary” 10 (1999)4, s. 24.

190

Co zaś dotyczy kwestii „kiedy”, można powiedzieć, że sąd już
się dokonał w osobie Jezusa Chrystusa, w jego życiu i orędziu,
w Jezusie, który przez swą śmierć i zmartwychwstanie objawia
ostateczną interwencję Boga w historię. Koniec czasów się przybliżył w sposób ostateczny w Jezusie. Dobrze oddają to słowa
św. Pawła: „W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez
Syna” (Hbr 1, 2). W ten sposób, według Sesboüé, „chrześcijanin
nie jest podzielony na dwa pojęcia błędnego dualizmu: albo przywiązać się do zadań ziemskich, albo przygotowywać się do życia
wiecznego; albo zamknąć się w płytkim ‘horyzontalizmie’, albo
zainwestować swoją energię w służbie iluzorycznej ‘wertykalności’. Bo jeśli to, co „definitywne”, ostateczne jest już teraz, znaczy to, że wszystko, co robimy tu i teraz, ma wartość ostateczną
i może wejść w ogromny nurt zbawienia. Nie ma przerwy, jakiegoś zerwania między czasem a wiecznością: przez Chrystusa czas
zrodził wieczne zbawienie”36. W tym sensie chrześcijanie już teraz
żyją tym, na co mają nadzieję.
W tym kontekście pojęcia „niebo” i „piekło” nabierają zupełnie innego znaczenia. Co dotyczy piekła, należy zacząć od stwierdzenia, że Bóg go nie stworzył, gdyż byłoby to sprzeczne z Jego
wolą. Piekło nie ma sensu ani w Bogu, który stwarza wcielając,
ani w człowieku stworzonym, by być synem Boga. W chrześcijańskim pojmowaniu Boga, takim, jaki jest tutaj promowany, afirmacja stworzenia piekła jest czystym absurdem. Piekło stoi w opozycji do stwórczej woli Boga. Bóg nie chce nikogo widzieć w piekle.
Jednakże ten absurd piekła może istnieć, ponieważ, jak utrzymuje
Sesboüé, „istnienie człowieka, które rozgrywa się w sposób wolny
w wyborze lub odmowie kochania, jest strasznie poważne. Piekło
jest możliwością realną dla każdego z nas, jeśli nasza wolność odrzuca Boga definitywnie. To stwierdzenie nie daje nam podstaw,
by twierdzić, że ktokolwiek jest faktycznie w piekle. Nie odbiera

36

B. Sesboüé, La Résurrection et la vie, dz. cyt., s. 22.

191

nam ono nadziei, że wszyscy ludzie będą zbawieni według powszechnego zamysłu Boga (por. 1 Tm 2, 4)”37.
Bardziej konkretnie, piekło nie jest miejscem, gdzie Bóg karze
ludzi, lecz pojawia się ono wówczas, gdy miłość jest absolutnie
odrzucona. W tym sensie piekło jest rzeczywistością doświadczaną już w tym życiu, kiedy nienawiść, egoizm, przemoc itd.
są u podstaw ludzkich działań. Piekło może przybrać formę bardziej wewnętrzną, realizując się jako beznadzieja, która zamyka
wszelką przyszłość, kiedy życie jawi się bez wartości i bez sensu.
Ale czy Bóg nie jest większy niż jakiekolwiek piekło? „Biblia – jak
mówi Hans Küng – nie daje scenariusza ostatniego aktu tragedii
ludzkiej. U końca świata, tak jak i u jego początku jest Bóg”38. I jest
to Bóg Miłości objawiony w Jezusie Chrystusie. W tym duchu wypowiada się Jan Paweł II, kiedy pisze, że „zło nie odnosi ostatecznego zwycięstwa! Tajemnica paschalna potwierdza, że ostatecznie
zwycięskie jest dobro; że życie odnosi zwycięstwo nad śmiercią;
że nad nienawiścią triumfuje miłość”39.
Wysiłki katechetyczne, mające na celu przekształcanie pojęcia
sądu i czynienia go bardziej zgodnym z Objawieniem, powinny
zatem zmierzać nie do ukazywania go jako momentu zakomunikowania wyroku (piekło, niebo, czyściec), ale jako wezwanie do
traktowania poważnie swojej wolności, jako wezwanie do odpowiedzialności za życie tu i teraz. Dobra Nowina o Sądzie to zachęta do angażowania się w Miłość, która jest wieczna.

37
B. Sesboüé, La Résurrection et la vie, dz. cyt., s. 150. W podobnym duchu
wypowiada się w swoich licznych publikacjach W. Hryniewicz. Zob. na przykład: Nadzieja zbawienia dla wszystkich. Od eschatologii lęku do eschatologii nadziei,
Warszawa 1990. Pedagogia nadziei. Medytacje o Bogu, Kościele i ekumenii, Warszawa
1997; Dlaczego głoszę nadzieję?, Warszawa 2004.
38
Takie jest przesłanie H. Künga wyrażone i rozwinięte w książce Credo, la
confession de foi des apôtres expliquée aux hommes d’aujourd’hui, Paris 1996.
39
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 62.
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2.4.8. Zmartwychwstanie
Pojęcie zmartwychwstania było definiowane przez maturzystów w sposób nieścisły, nieprecyzyjny, a także błędny. Najczęściej
pojawiała się odpowiedź, że zmartwychwstanie to jest powrót
ciała do życia (18,9% wszystkich badanych), następnie że jest to
odrodzenie się, życie po śmierci, zbawienie człowieka w Chrystusie (28,4% osób o religijności personalnej wobec 9% podobnie
twierdzących osób o religijności apersonalnej). 8,9% badanych
nie potrafiło odpowiedzieć, czym jest zmartwychwstanie (17,9%
osób o religijności apersonalnej). Żadna z osób o religijności personalnej takiej trudności nie miała. Pojawiały się również, zwłaszcza u osób apersonalnych, odpowiedzi: „bardziej wierzę w reinkarnację”, „nie wierzę w zmartwychwstanie”, „symbol”, „brak
odpowiedzi”, „nie wiem”. Gdyby zsumować te odpowiedzi, to
okazuje się, że 37,4% osób o religijności apersonalnej ma kłopot ze
zdefiniowaniem tego pojęcia. Niektórzy uważają, że zmartwychwstanie to odłączenie się duszy od ciała, a jeszcze inni, że są to
ponowne narodziny duszy. Kilka osób kojarzy zmartwychwstanie
z Paruzją.
Tendencje uwidocznione w moich badaniach potwierdzają
również badania socjologiczne, które wskazują na słaby wskaźnik przyjęcia dogmatów eschatologicznych40. Wśród młodzieży
w 1989 r. tylko 37,2% w zmartwychwstanie41. Badania przeprowadzone w 2006 roku42 wypadają podobnie: tylko jedna trzecia
40
Por. J. Mariański, Religia i Kościół w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin
1993, s. 113. Autor analizuje liczne ankiety obejmujące ludzi różnych grup społecznych i o różnym przekroju wiekowym. Wyniki są prawie identyczne dla
wszystkich.
41
Warto zauważyć, że badania zrealizowane w Europie Zachodniej pozwalają odkryć podobną tendencję dotyczącą wiary w zmartwychwstanie. Por. A.
Fossion, Dieu toujours recommencé. Essai sur la catéchèse contemporaine, Bruxelles
1997, s. 132.
42
T. Jaklewicz, Jak wierzą wierzący?, http://goscniedzielny.wiara.pl/index.
php?grupa=6&art=1157354920&dzi=1104780517&idnumeru=1157013717.
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badanych deklaruje wiarę w zmartwychwstanie. Może właśnie
słaby wskaźnik przyjęcia dogmatów eschatologicznych wynika
z niezrozumienia chrześcijańskiego orędzia dotyczącego spraw
ostatecznych.
Objawienie uczy, że śmierć nie jest wydarzeniem ostatecznym,
ale że człowiek po swojej śmierci zmartwychwstanie do nowego
życia. To nowe życie dotyczy nie tylko wymiaru duchowego, ale
również cielesnego. W chrześcijaństwie bowiem, jak pisze R. Guardini, „nie chodzi o ducha, ale o człowieka. (...) Chrześcijaństwo
nie jest metafizyką, lecz świadectwem, jakie daje o sobie rzeczywisty Bóg; zwiastowaniem, że On ogarnął ziemską rzeczywistość
i chce ją prowadzić do nowego istnienia, w którym nic nie zostanie
utracone, a każda rzecz otrzyma swój ostateczny sens. Wszystko
to jednak wiąże się z ciałem”43. Zmartwychwstanie dotyczy zatem
całego człowieka i będzie wieczną szczęśliwością człowieka, to
znaczy szczęśliwością zgodną z ludzką naturą. F. Varillon pisze,
że będzie ona:
– „społeczna czy wspólnotowa (gdyż człowiek jest istotą społeczną i indywidualne szczęście nie odpowiadałoby jego naturze);
– w ciele (gdyż człowiek nie jest czystym duchem);
– boska, polegająca na zjednoczeniu naszego życia z Bogiem
(gdyż człowiek nie jest istotą zamkniętą w sobie, tylko otwartą na
nieskończoność)”44.

2.4.9. Życie wieczne
Ze zmartwychwstaniem ściśle łączy się życie wieczne. Najczęściej jest ono pojmowane przez badanych jako beztroskie, piękne,
bez cierpienia (43,3% wszystkich badanych). Jako życie w bliskości
Wydruk z 7.09.2006 roku. Autor przedstawia wyniki badań wykonane na zamówienie „Gościa Niedzielnego” przez sopocką Pracownię Badań Społecznych
(PBS DGA) w sierpniu 2006 roku.
43
R. Guardini, O rzeczach ostatecznych, Kraków 2004, s. 66.
44
F. Varillon, Radość wiary, radość życia, Kraków 1988, s. 189.
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z Bogiem pojmuje go zaledwie 18,1% badanych. W przypadku tej
odpowiedzi badania ujawniły istotne statystycznie różnice między osobami personalnymi a apersonalnymi. Blisko 10% maturzystów rozumie życie wieczne jako nieprzemijalność. Stosunkowo
duży procent badanych (17,8%) nie wyobraża sobie w ogóle życia
wiecznego. Dużo więcej takich osób jest w grupie apersonalnej niż
personalnej. Dla niektórych badanych życie wieczne kojarzy się
z nudą i niekończącą się pustką; z częściową reinkarnacją; niektórzy twierdzą nawet, że życie wieczne nie istnieje. Z badań wynika
– i dotyczy to wszystkich pojęć eschatologicznych – że osoby o religijności personalnej mają mniej niż osoby apersonalne kłopotów
z definiowaniem tych pojęć, mniej naznaczone są obawami czy
niepewnością. Bóg jest dla nich bliską, ważną Osobą, skoro wieczność postrzegają jako bliskie z Nim przebywanie. Oznaczałoby
to, że im bardziej personalna relacja z Bogiem teraz, tym mniejsza
obawa przed wiecznością, tym bardziej pozytywne patrzenie na
wieczność. Lęk przed wiecznością, sądem może być symptomem
niewłaściwego obrazu Boga. Jak zatem mówić o wieczności, by
orędzie o niej było dobrą nowiną o Bogu, który jest nieskończoną
miłością?
Życie wieczne nie jest kontynuacją egzystencji doczesnej, nie
jest jakimś „po”, to znaczy nie jest życiem po śmierci. Jak pisze
H. Küng, „wieczność nie jest wyznaczona jakimś Przed i Po.
Oznacza raczej jakieś nowe życie w rozsadzającej wymiar czasu
i przestrzeni boskiej sferze – niewidzialnej, nieprzemijającej i niepojętej. Nie jest to po prostu ‘Nadal’: nadal żyć, działać, rozwijać
się. Lecz coś ostatecznie ‘Nowego’: nowy człowiek i nowy świat.
Coś, co przełamuje raz na zawsze cykliczny nawrót wiecznie tego
samego ‘umierania i stawania się na nowo’ przyrody, przełamuje
mit, pod którego tak silnym wrażeniem pozostaje myśl indyjska.
Definitywnie znaleźć się u Boga i posiąść w ten sposób ostateczne
życie – to właśnie oznacza wieczność”45. Wieczność oznacza zatem związek z Bogiem jako ostateczną rzeczywistością. Nie da się
45

H. Küng, Życie wieczne?, Kraków 1993, s. 174.
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wejść w tę rzeczywistość, nie biorąc pod uwagę Boga, traktując ją
wyłącznie jako jakąś krainę pozbawioną cierpienia, piękną i beztroską, bo wieczność to życie w Bogu.
A zatem, wieczność to nie uwolnienie się od czegoś, lecz zjednoczenie z Bogiem, który jest ostateczną rzeczywistością.
Praca nad transformacją pojęć eschatologicznych jest właściwie pracą nad obrazem Boga, który jawi nam się już w stworzeniu
jako Ten, który daje, obdarowuje, który otwiera relację, za sprawą
której człowiek się staje, w Jezusie objawia miłość jako fundament
relacji. Posłuszny wymaganiom miłości Jezus pokonuje śmierć.
Wydarzenie Paschy to świadectwo tryumfu miłości nad śmiercią,
to otwarcie dla nas drogi do udziału w Niepojętej, Nieskończonej
Miłości – Bogu.

2.4.10. Kościół
Jeśli chodzi o pojęcie Kościoła, to w całej grupie badawczej najczęściej padała odpowiedź, że jest to wspólnota ludzi wierzących
w Boga (tu uwidoczniły się również istotne różnice między grupami skrajnymi) oraz miejsce modlitwy. Badani dość często podkreślali instytucjonalny charakter Kościoła. Wypowiedzi na temat
Kościoła są bardzo mocno nacechowanie emocjonalnie nawet przy
badaniu denotacji. Traktuje się Kościół jako instytucję usługową
czerpiącą zyski ze swej działalności. Osoby o religijności apersonalnej częściej postrzegają Kościół negatywnie, jako instytucję – najogólniej rzecz biorąc – źle spełniającą swoje zadania. Na poziomie
konotacji osobom o religijności apersonalnej w prawie wszystkich
skalach (z wyjątkiem dwóch) pojęcie Kościoła kojarzy się negatywnie. Kościół jawi się im jako obojętny, trudny, nieatrakcyjny,
nudny, surowy. Natomiast osoby o religijności personalnej widzą
Kościół jako pożyteczny, podarowany, powszechny, cenny, ważny.
Skąd taki krytyczny stosunek młodzieży do Kościoła? Z pewnością przyczyn jest wiele, a zajmowanie się nimi szczegółowo wykracza poza ramy tej pracy. Zwrócę uwagę tylko na niektóre cechy
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Kościoła, które mogą prowokować negatywne reakcje młodych.
Poddając polski Kościół analizie krytycznej, należy sobie uzmysłowić jego słabości, jego problemy, ale również ogromne możliwości i szanse dla rozwoju nowych kierunków duszpasterskich.
Jako instytucja Kościół może być analizowany z punktu widzenia jego działania za pomocą metod empirycznych. Ponieważ
jednak Kościół jest instytucją specyficzną, będącą nośnikiem czy
znakiem rzeczywistości transcendentnej, jego funkcjonowanie jest
zwykle odzwierciedleniem zrozumienia tej rzeczywistości i wierności jej. Dlatego właśnie analizując fakty, trzeba zastanawiać się
jednocześnie nad tym, jakie wyobrażenie rzeczywistości transcendentnej leży u podstaw tych faktów.
Pojęcia badanych maturzystów odzwierciedlają dający się zaobserwować już na początku lat 90. dystans ludzi do religijności
instytucjonalnej, rytualnej i przejście do postaw religijnych bardziej wewnętrznych, indywidualnych, które opierają się na osobistych przekonaniach i karmią się osobistym doświadczeniem46.
Pracę nad zmianą pojęć dotyczących Kościoła należałoby
przeprowadzić w oparciu o główne linie soborowej eklezjologii47,
uwzględniając trzy kluczowe pojęcia rozwijane przez Konstytucję
Lumen gentium (LG): Kościół jako Tajemnica, Komunia i Misja. Te
pojęcia, które są współzależne i oświetlają się wzajemnie, dobrze
wyrażają głębię i złożoność rzeczywistości Kościoła, ponieważ
pozwalają zobaczyć Kościół w odniesieniu do jego pochodzenia,
jego sposobu bycia i racji bycia, a więc kwestii fundamentalnych.

J. Kowalczewska, Katolicyzm, w: B. Fatyga, M. Szymańczak (red.), Raport
o młodzieży, Warszawa 1992, s. 224, 236.
47
W prezentacji eklezjologii soborowej opieram się na następujących publikacjach: W. Kasper, La théologie et l’Eglise, Paris 1990, s. 343-410; J.-M. Tillard,
L’Eglise d’Eglises. L’Ecclésiologie de communion, Paris 1987. Annalizę krytyczną
i perspektywy eklezjologii soborowej prezentuje P. Tihon, L’Eglise, w: B. Sesboue
(red.), Les signes du Salut. Histoire des dogmes, t. 3, Paris 1995, s. 522-561.
46
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Kościół – Tajemnica
Konstytucja Lumen gentium umiejscawia źródło Kościoła w samej Trójcy Świętej. Przyjmując wspólnotę eklezjalną jako rzeczywistość duchową i jednocześnie widzialną, dokument soborowy
określił ją jako „tajemnicę” komunii wytryskającej z Trójcy i skierowanej ku Trójcy; jako lud kroczący między „już” pierwszego
przyjścia Chrystusa, który ją zgromadził, i „jeszcze nie” jego powtórnego przyjścia.
B. Forte wyjaśnia następująco tę dynamikę Kościoła – Tajemnicy trynitarnej: „Misja Syna osiąga punkt szczytowy w posłaniu
Ducha: czyni On możliwym przez Chrystusa dostęp do Ojca. Podobnie jak Ojciec przez Syna przychodzi do człowieka, tak też
człowiek w Duchu, przez Syna może mieć odtąd dostęp do Ojca:
dynamika schodzenia umożliwia dynamikę wznoszenia w kręgu jedności, której wiecznym etapem jest Trójca Święta a etapem
temporarnym Kościół. Duch daje życie: Duch zamieszkuje Kościół
i serca wiernych jak świątynię, modli się w nich i potwierdza ich
status synów Boga przez adopcję”48.
Pojęcie Tajemnicy mieści więc w sobie wymiar widzialny i niewidzialny Kościoła. Oznacza to, że wymiar widzialny (osoby,
struktura) nie wyczerpuje całej rzeczywistości Kościoła. Kościół
w sposób widzialny przedłuża działalność Chrystusa jako skuteczny znak w swej Osobie jedności między Bogiem a ludzkością. Oto
dlaczego Kościół jest „w jakimś sensie sakramentem, to znaczy jednocześnie znakiem i środkiem ścisłej jedności z Bogiem i jedności
całego rodzaju ludzkiego” (LG 1)49. W. Kasper podkreśla, że „pojęcie sakramentu jest środkiem pojęciowym jak wiele innych, który
B. Forte, L’Eglise icône de la Trinité, Paris 1985, s. 28.
Pojęcie Tajemnicy dla zdefiniowania Kościoła jako sakramentu i znaku
zbawienia jest analizowane w wielu dokumentach soborowych, na przykład: LG
1, 9, 48 i 59; GS 42 i 45; Dekret Ad gentes 1 i 5. Z całą pewnością pojęcie to stanowi
oś całej eklezjologii soborowej i nadaje znaczenie samym obrazom, jak również
ich treści i ich znaczeniu duszpasterskiemu.
48
49
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pozwala wyjść ponad triumfalizm, klerykalizm i jurydyzm i oświetlić tajemnicę Kościoła, która jest ukryta w swej widzialnej postaci i która nie może być uchwycona inaczej, jak tylko w wierze”50.
Kościół jako Tajemnica wraz ze swym głębokim wymiarem
wewnętrznym dobrze oddaje obraz „oblubienicy” Chrystusa.
Obraz ten odzwierciedla bardzo osobowy jego charakter. Relacja
oblubieniec/oblubienica jest relacją wolności, miłości, przynależności z wyboru. Kościół jest więc zgromadzeniem wolnych osób
pociągniętych przez Ducha Świętego do Chrystusa, które dają
wolną odpowiedź wiary poprzez przylgnięcie do Jezusa. Pokazuje to różnicę między Jezusem a Kościołem i pozwala uniknąć
utożsamiania Kościoła i królestwa Bożego. To rozróżnienie pozwala również stwierdzić, że Kościół jest zarazem święty i grzeszny. Święty, ponieważ u jego źródeł jest świętość Boga, który jest
źródłem świętości w nas. Grzeszny, ponieważ nie zawsze potrafi
dobrze odpowiadać na miłość i przeżywać swoją wolność. Realny grzech jego członków zniekształca jego obraz. Właśnie dlatego
Kościół musi się ciągle zmieniać, reformować (Ecclesia semper reformanda – por. rozdziały VII i VIII LG).
Kościół – Komunia
Pojęcie Komunii wyraża samą treść tajemnicy. Kościół jest ikoną
Świętej Trójcy. Przez analogię jest on porównywany do tajemnicy
Słowa Wcielonego (LG 8), w dialektyce widzialnego i niewidzialnego, podczas gdy jego komunia (jego jedność w różnorodności
Kościołów lokalnych i różnorodności charyzmatów i funkcji) odzwierciedla komunię trynitarną (por. rozdziały II-IV LG). Jest ona
znakiem albo narzędziem planu zbawienia Ojca zrealizowanego
w Jezusie, kontynuowanego i rozprzestrzenianego na całym świecie przez Ducha Świętego, który mieszka w Kościele i w sercach
wierzących (LG 48.4).
50

W. Kasper, La théologie et l’Eglise, dz. cyt., s. 352.
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W odniesieniu do tajemnicy komunii można powiedzieć za
Kasprem: „Komunia nie dokonuje się «z dołu»; jest ona łaską i darem, wspólnym uczestnictwem w jedynej prawdzie, w jedynym
życiu i w jedynej miłości, jakie Bóg nam komunikuje przez Jezusa
Chrystusa w Duchu Świętym, poprzez słowo i sakramenty”51.
Trynitarny fundament nie jest jedynie źródłem, lecz również
modelem życia w Kościele. Jak twierdzi J. Rigal, „lud chrześcijański ma nie tylko coś do otrzymania od swego Pana, ma on również
pozwolić kształtować się przez ten rodzaj relacji, które jednoczą
trzy Osoby Boskie. Relacje między Ojcem, Synem i Duchem są
u podstaw wzajemności. Każdy jest jednocześnie darem i przyjęciem daru”52.
W tej perspektywie Komunii życie całego Kościoła powinno
wzrastać we wspólnej odpowiedzialności i w aktywnym uczestnictwie wszystkich ochrzczonych, każdego na jego miejscu, według jego darów i osobistego powołania. Tak więc Kościół jest
wezwany do stawania się wspólnotą, w której nie ma członków
aktywnych i biernych, lecz wspólnotą, w której kobiety i mężczyźni są związani w komplementarności, która jest budowana
poprzez komunikację i dialog. Eklezjologia komunii oznacza, jak
zauważa Bruno Forte, „że wymiar pneumatologiczny jest postawiony na pierwszym miejscu, gdzie widoczne jest działanie Ducha na całą wspólnotę, by uczynić z niej Ciało Chrystusa, budząc
w niej wielość charyzmatów widocznych w różnych urzędach,
funkcjach w służbie wzrostu wspólnoty”53.
W tej perspektywie można zdefiniować miejsce, rolę każdego
członka we wspólnocie kościelnej w kluczu współodpowiedzialności. Jednakże w sytuacji, kiedy Kościół funkcjonuje według modelu bardzo shierarchizowanego, faktyczna współodpowiedzialność napotyka na poważne przeszkody.
51
52
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53

W. Kasper, La théologie et l’Eglise, dz. cyt., s. 399.
J. Rigal, L’Eglise obstacle et chemin vers Dieu, (seria Théologie), Paris 1983, s.
B. Forte, L’Eglise icône de la Trinité, dz. cyt., s. 50.
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Jednym z istotniejszych warunków realizacji idei współodpowiedzialności jest desakralizacja władzy. „Jedynie zdesakralizowana władza, która nie jest dobrem osobistym, które można używać (i nadużywać!), lecz którą wykonuje się w zależności od Boga,
może stać się służbą w ewangelicznym rozumieniu słowa. Ponieważ jednak sakralizacja władzy stanowi ciągle aktualną pokusę,
władza urzędowa nie może być przeżywana pod znakiem służby inaczej, jak tylko w przypadku, kiedy jest regulowana przez
inną władzę, zasadniczo przez władzę wspólnoty eklezjalnej”54.
Jest więc rzeczą bardzo istotną, by przejść, jak mówi Rigal, od porządku sakralizacji do porządku sakramentalności, to znaczy do
porządku skutecznego i symbolicznego znaku.
Współodpowiedzialność może również mieć swój udział w niwelowaniu nieszczęsnej dychotomii między świeckimi i klerem
i w usytuowaniu jednych i drugich w relacji równości w godności, jako prawdziwych partnerów. Dychotomia, o której tu mowa,
polega w rzeczywistości na zdefiniowaniu kapłanów w terminach
Kościół, duchowość, a świeckich przez świat, wymiar czasowy,
doczesny. Tymczasem na płaszczyźnie eklezjologicznej ten dualizm jest nie do obronienia, ponieważ dokonuje on cięcia między
Kościołem a światem. W konsekwencji zabrania się świeckim podejmować odpowiedzialność za animowanie wspólnoty kościelnej, a kapłanom uczestniczyć w życiu świata.
Pokonanie tej separacji między świeckimi a klerem oznacza,
według Forte, współodpowiedzialność wszystkich ochrzczonych
w procesie mediacji między zbawieniem a historią; wszyscy – zarówno kobiety, jak i mężczyźni – poprzez fakt chrztu są wezwani do zapewnienia pośredniczącej obecności w historii ludzkiej,
obecności, która łączy wierność światu obecnemu z wiernością
światu, który ma nadejść, nie rozmywając jednego w drugim55.

54
55

J. Rigal, L’Eglise obstacle et chemin vers Dieu, dz. cyt., s. 179.
Por. B. Forte, L’Eglise icône de la Trinité, dz. cyt., s. 61-62.
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Kościół – Misja
Aktywna współodpowiedzialność wszystkich chrześcijan znajduje swój głęboki sens w kontekście misji Kościoła: być w służbie
Ewangelii w sercu świata, oznaczać i aktualizować misję Chrystusa mocą Ducha Świętego.
Kościół jako znak i narzędzie zbawienia wobec wszystkich
ludzi ma więc do spełnienia istotną i najwyższą misję kontynuowania głoszenia Jezusa i Jego orędzia aż do końca czasów. W tej
perspektywie powinien on rozwijać cały potencjał otwartości
i przyjęcia, gościnności, realizując wartości ludzkie wszystkich
narodów, wszystkich ras itp. W tym właśnie tkwi sedno jego powołania misyjnego.
Misja Kościoła posiada trzy wymiary:
• wymiar kerygmatyczny, ponieważ jest on głosicielem Słowa
• wymiar komunii (koinonia), który jest możliwy właśnie dzięki
Słowu
• wymiar służby dla królestwa Bożego w historii (diakonia), który odwołuje się do komunii i ją propaguje.
Te trzy wymiary są ze sobą ściśle powiązane, nierozerwalne.
W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo groźnych odchyleń. Skupiając się jedynie na kerygmacie Kościół staje się głosicielem mów; sama komunia prowadzi do tworzenia getta; służba bez
słowa i bez komunii redukuje Kościół do towarzystwa filantropijnego. Kościół może stawać się skutecznym narzędziem w procesie wprowadzania królestwa Bożego o tyle, o ile te trzy wymiary
będą harmonijnie współistniały we wspólnotach.
Misyjne zadanie Kościoła, który czerpie swój dynamizm z tajemnicy komunii prowadzi po raz kolejny do stwierdzenia, że ani
osoby, ani struktury nie są celem, lecz powinny być w służbie planu Bożego w świecie. I właśnie w imię tej misji ten świat powinien
być rozumiany i przyjęty z całą swoją złożonością, z szacunkiem
dla jego autonomii i z uznaniem jego pluralizmu.
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W tym znaczeniu wszelkie dzieło budowania i organizowania
wspólnoty eklezjalnej powinno dokonywać się na wszystkich poziomach tak, aby mogła ona być modelem, przykładem, odniesieniem dla mężczyzn i kobiet, którzy pragną komunii między sobą
i między narodami. Ta perspektywa domaga się, aby Kościół liczył się z kontekstem, w jakim się znajduje, tak by mógł przekazać
orędzie zbawienia językiem dostosowanym do okoliczności socjopolitycznych, do sytuacji ekonomicznych i kultury ludzi.
Podsumowując dotychczasowe rozważania należy stwierdzić,
że pojęcia religijne młodzieży klas maturalnych są często nieprawidłowe, wręcz błędne. Wobec współczesnej kultury i rozwoju
nauk ścisłych pojęcia te stanowią blokadę, istotną przeszkodę
w procesie dojrzewania wiary, o które w wychowaniu chrześcijańskim chodzi.
Na poprzednich stronach zostały ukazane w odniesieniu do
kilku fundamentalnych punktów wiary niektóre błędne pojęcia
i zaproponowano równolegle pojęcia bardziej adekwatne, biorąc
pod uwagę nauczanie Kościoła katolickiego. Praktyka katechetyczna pokazuje jednak, że nie wystarczy zaproponować nowe
pojęcia i te automatycznie zastąpią stare. Przejście ze starych pojęć
do nowych nie dokonuje się automatycznie przez zwykłe nauczanie magistralne przychodzące z góry. W rzeczywistości, fenomen
pojęć u jednostki czy w grupie jest bardzo złożony.
Nauki pedagogiczne poczyniły ogromne postępy w poznaniu
mechanizmów, które leżą u podstaw procesu tworzenia i transformacji pojęć. Dobre zastosowanie tych odkryć w polu katechezy
i nauczania religijnego posiada, w moim przekonaniu, kapitalne
znaczenie dla aktualizacji, inkulturacji pojęć religijnych, które warunkują dojrzewanie wiary.
Wobec powyższego kolejnym etapem tej rozprawy będzie
przeanalizowanie mechanizmów uczenia się i transformacji pojęć religijnych w świetle nauk pedagogicznych. Celem tego etapu
pracy jest znalezienie takiego modelu pedagogicznego, który po-
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mógłby rozwiązać pedagogiczny problem pojęć religijnych u katechizowanych, biorąc pod uwagę złożoność i integralność ich osoby. W rzeczywistości transformacja pojęć nie dotyczy wyłącznie
sfery intelektualnej; dotyka ona również wymiaru afektywnego,
relacyjnego (grupa, społeczeństwo), a także kulturowego, dlatego
wpisana jest ona w szeroki nurt chrześcijańskiego wychowania
jako wychowania integralnego, obejmującego całą osobę.
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Rozdział 3

Wnioski dla wychowania chrześcijańskiego
Wychowanie w ogóle, w tym również wychowanie chrześci
jańskie, rozumiane jako pomoc wychowankowi w tym, aby stawał się coraz bardziej dojrzały, twórczy, życzliwy, czyli coraz
lepszy1 powiązane jest ściśle z procesem nauczania-uczenia się,
czyli kształcenia. „Zarówno kształcenie (nauczanie i uczenie się),
jak i wychowanie prowadzą do wytworzenia zmian w człowieku. Zmiany te obejmują stronę poznawczo-instrumentalną, która wiąże się z poznawaniem rzeczywistości i posługiwaniem się
wiedzą w jej przetwarzaniu, jak i stronę aksjologiczną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka do innych ludzi i do
świata, jego życiowych postaw i przekonań światopoglądowych,
jego systemu wartości i celu życia”2. Można zatem powiedzieć, że
nie ma wychowania bez uczenia się szeroko pojętego. Wychowanie i uczenie się są pojęciami współzależnymi, współistniejącymi.
Jeśli chcemy na przykład wychować do wiary, doprowadzić do
jej dojrzałego przeżywania w codzienności, musimy najpierw powiedzieć, przekazać, czym ta wiara jest, na czym ona polega, jakie są jej dojrzałe przejawy. Oczywiście procesy poznawcze mogą,
a nawet powinny być wspierane przez świadectwo wychowawcy.
Czasami to świadectwo jest punktem wyjścia dla procesów uczenia się. Trudno sobie jednak wyobrazić jakikolwiek rozwój bez
1
2

Por. M. Braun-Gałkowska, W tę samą stronę, dz. cyt., s. 15.
W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003, s. 57-58.
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procesów uczenia się. Chcąc wspierać rozwój dojrzałości religijnej
poprzez transformację pojęć religijnych, wychowawca chrześcijański nie może pominąć procesu uczenia się.
Ponieważ pojęcia maturzystów, jak wykazały badania, są nieścisłe, nieprecyzyjne, niepełne, a czasem nawet zupełnie błędne,
wymagają one przepracowania, rekonstrukcji w procesie uczenia
się. Istnieje wiele modeli uczenia się pojęć. W tej pracy proponuję
model apropriacji jako najbardziej odpowiedni do transformacji
pojęć religijnych.

3.1. Pojęcia religijne a proces uczenia się
W pierwszej części pracy zostały przedstawione teoretyczne
ramy rzeczywistości pojęcia: jego definicja, struktura, wewnętrzna
organizacja. Ważne jest również, jak ta wiedza może służyć w procesie uczenia się. Powstaje zatem pytanie o funkcję i miejsce pojęć
we wspomnianym procesie uczenia się, o struktury kognitywne,
które związane są z aktem uczenia się, a także o sposoby uczenia
się – wszystko po to, by dojść do centralnego problemu nauczania
i wychowania chrześcijańskiego: zmiany, modyfikacji, rekonstrukcji błędnych czy wąsko rozumianych pojęć religijnych.
Sytuacje kształcenia mają najczęściej za cel nabycie nowych
wiadomości, umiejętności i nawyków. W kontekście obecnej pracy jest rzeczą ważną stwierdzenie, że pojęcia rozumiane są jako
punkt wyjścia wszelkiego nauczania. Stwierdzenie to wymaga
głębszej analizy roli, funkcji, jaką odgrywają pojęcia w procesie
uczenia się.
Jedną z funkcji pojęć jest zapamiętywanie, zachowywanie wiedzy czy zespołu wiadomości, w tym również wiadomości praktycznych. Proces memoryzacji dokonuje się poprzez integrowanie
do struktury. Pamięć zachowuje informacje, do których wiemy, że
odtąd nie będziemy mieć bezpośredniego dostępu. W ten sposób
utworzone pojęcia mogą być następnie wykorzystane jako czę-
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ściowy substytut przedmiotów oryginalnych, stanowią ślad wcześniejszego działania.
A. Giordan precyzuje, że ta funkcja zachowywania nie jest ściśle porównywalna z funkcją akumulacji „prostych wspomnień”.
Według niego „utworzona i zachowana informacja może być
ponownie wykorzystana w późniejszym czasie w nowych sytuacjach (...). Pojęcia są zresztą przekształcane przez sytuację, która
je uaktywnia do tego stopnia, że są bezustannie rekonstruowane
po to, by być „w fazie” z tym nowym kontekstem (...). Pojęcie, wyobrażenie jest więc w rzeczywistości szczególną aranżacją, która
uaktywnia nagromadzoną wiedzę”3.
Waga pojęć w procesie uczenia się jest więc oczywista: nabywanie wiadomości to przechodzenie od pojęć wcześniejszych
do bardziej odpowiednich, adekwatnych, bardziej precyzyjnych
w stosunku do sytuacji.
Kolejna funkcja pojęć, równie istotna, to funkcja systematyzacji. Realizuje się ona poprzez fakt, że pojęcie jest utworzone nie
tylko z zespołu danych, ale również relacji, jakimi te dane są powiązane. Przykład tablicy Mendelejewa czy drzewa genealogicznego jest dobrą ilustracją tej funkcji systematyzowania.
Pojęcia wydają się odgrywać podobną rolę. Jednostka nieustannie stara się grupować szereg elementów wiedzy, jaką posiada w danej dziedzinie czy w odniesieniu do jakiejś kwestii.
Ustanowienie związków jest jednak najczęściej niekompletne lub
różniące się od tych, które ustanowione zostały w ramach naukowych. Według cytowanych badaczy ten aspekt „ustanawiania
związków” powinien być uprzywilejowany w procesie tworzenia
wiedzy, ponieważ reguluje on wiedzę i nadaje jej spójność.
Pojęcia pełnią również funkcję strukturacji i organizowania
rzeczywistości. Ta strukturacja dotyczy najpierw sytuacji, w których uczący się musi rozwiązać pewne problemy, wykonać różne
3
A. Giordan, G. de Vecchi, Les origines du savoir: des conceptions de apprenants
aux concepts scientifiques, Paris 1987, s. 92.
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czynności. Pojęcia nie powinny być interpretowane jedynie jako
kolekcje dawnych informacji. „Odpowiadają one najpierw mobilizacji wiedzy w celu wyjaśnienia, przewidzenia czy też czynności symulowanej lub faktycznej. W tej mobilizacji uczący się, wychodząc od własnego doświadczenia (w znaczeniu klasycznym),
wytwarza sobie ‘siatkę analizy’ rzeczywistości, rodzaj dekodera,
który pozwoli mu zrozumieć świat, który go otacza, podejmować
nowe kwestie, interpretować nowe sytuacje”4.
Pojęcia ucznia znajdują się w ten sposób w sercu problemów
uczenia się, gdyż uczestniczą w grze relacji istniejących między
informacjami, jakimi dysponuje jednostka, a tymi, które spotyka na przestrzeni całej swej egzystencji; w oparciu o te elementy
opracowuje on swoją nową wiedzę, a w konsekwencji – swoje
przyszłe zachowania.
Poznanie funkcji pojęć, ich wagi w procesie uczenia się nie rozwiązuje jeszcze problemu przeszkód w uczeniu się. Nie są one
łatwe do uchwycenia, zidentyfikowania. Muszą one być wydedukowane na podstawie elementów obserwowalnych, jakimi dysponujemy lub jakie możemy sprowokować. Jednakże to, co daje się
zaobserwować, jest jedynie widoczną częścią głębszego systemu.
A. Giordan wyraża to za pomocą metafory góry lodowej.
Tak jak góra lodowa, pojęcie składa się z elementów obserwowalnych (to, co wystaje nad powierzchnię) i elementów nie
dających się bezpośrednio zaobserwować, ale z których niektóre
przynajmniej mogą być wydedukowane na podstawie widocznych elementów. To, co da się zaobserwować, to kontekst, przeżyte sytuacje, w których uczący się postępuje, przejawia swoją wiedzę, swe zdolności; to również to, co sam uczący się mówi, robi.
Wszystkie te elementy są w ścisłej interakcji z wewnętrzną ukrytą
strukturą pojęcia wraz z jego elementami składowymi (które zostały przytoczone wyżej), wraz z głębokimi racjami, gdzie zakorzenione są intuicje uczącego się, jego uczuciowość, jego historia,
4

A. Giordan, G. de Vecchi, Les origines du savoir, dz. cyt., s. 94.

208

ideologia, jego społeczne stereotypy, a nawet jego fantazmy. Pojęcie jest „prawdziwą strategią kognitywną, którą stosuje uczący
się, aby wyselekcjonować odpowiednie informacje, aby zbudować
i zorganizować rzeczywistość”5.
Dotychczasowe analizy prowadzą do stwierdzenia, że uczący
się nie jest „białą niezapisaną kartą”, na której wystarczy nadrukować daną wiedzę. Jego świat umysłowy jest już zorganizowany w pewien zespół pojęć, bardziej lub mniej spójnych. Żadna
procedura pedagogiczna nie jest więc pracą od zera. Uczący się
tworzy „na przestrzeni swej społecznej historii w kontakcie z nauczaniem, ale jeszcze bardziej poprzez wszelkie informacje pośredniczące oraz doświadczenia życia codziennego strukturę
pojęciową, w którą wpisują się i organizują przyswojone wiadomości i opanowane operacje myślowe. Ten zbiór jest jednocześnie
strukturą kognitywną pozwalającą lub nie pozwalającą przyswoić
nowe informacje i narzędziem, które umożliwi każdemu określenie swoich zachowań i negocjowanie swoich czynów”6.
Wychowawca, nauczyciel powinien przygotowywać swoje
strategie i opracowywać materiał, który chce przekazywać, wychodząc właśnie od tych struktur kognitywnych. Na pierwszym
miejscu nauczyciel powinien poznać struktury kognitywne, to znaczy wyobrażenia, pojęcia uczniów takie, jakie pojawiają się w sytuacjach wychowawczych, a nie takie, jak sobie wyobraża że są.
Praktyka pedagogiczna pokazuje, że istnieją struktury kognitywne dobre, prawidłowe, to znaczy takie, które nie blokują przyjęcia i interioryzacji nowej wiedzy, co sprawia, że proces uczenia
się przebiega płynnie. Ale zdarza się również, że struktury kognitywne są błędne lub źle przystosowane, a w takim przypadku proces uczenia się przyjmie odmienną formę. Innymi słowy, struktury
kognitywne są związane ze zdolnością łączenia tworzącej się wiedzy z już istniejącą. W tej podwójnej dynamice mogą pojawić się
5
6

A. Giordan, G. de Vecchi, Les origines du savoir, dz. cyt., s. 93.
A. Giordan, G. de Vecchi, Les origines du savoir, dz. cyt., s. 66.
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pojęcia, wyobrażenia błędne, inne natomiast będą zgodne z wiedzą wcześniejszą – wyobrażenia heterodoksyjne i ortodoksyjne,
jak je nazywa J.-Cl. Sallaberry.
Niektóre pojęcia uczącego się są na przykład błędami wynikającymi ze stanu wiedzy na danym etapie rozwoju nauk. Stanowią
one prawdziwą przeszkodę epistemologiczną dla dalszego uczenia się. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie należy osądzać błędnych
wcześniejszych wyobrażeń. Jak podkreśla A. Giordan, zamiast
skazywać lub niszczyć fałszywe wyobrażenia, lepiej jest raczej je
rozwijać i modyfikować7.
Rola pojęć w procesie uczenia się jest niekwestionowana. Jawi
się wobec tego problem przepracowywania pojęć, ponownego ich
tworzenia, ich modyfikacji. Trzeba również uzmysłowić sobie,
że „nabywanie nowych wiadomości przechodzi przez czynności
twórcze ucznia konfrontującego nowe informacje i swoją dotychczasową wiedzę, które w tym momencie się uaktywniają, i tworzącego nowe znaczenia, dające lepszą odpowiedź na pytania, jakie sobie stawia”8.
Sieć konceptualna, utworzona w sposób niezamierzony i nieświadomy na podstawie pierwszych doświadczeń oraz osobistych
interpretacji sytuacji nauczania lub wcześniejszych mediacji, stanowi prawdziwy filtr dla każdego nowego przyswajania. „Uczeń
dla takiej czy innej racji musi stanąć przed decyzją lub okolicznościami zmuszającymi do zmiany pojęć. Jeśli w nauczaniu nie
bierze się tego pod uwagę, opierają się one stanowczo wszelkim
próbom przekształcania”9. Własne działanie uczącego się jest więc
podstawą procesu uczenia się. Nikt nie może tego zrobić za niego. Można jednak stworzyć warunki sprzyjające uczeniu się, które
może przebiegać na dwa sposoby.
Por. A. Giordan, G. de Vecchi, Les origines du savoir, dz. cyt., s. 169.
A. Giordan, Les conceptions des apprenants, w: La pédagogie: une encyclopédie
pour aujourd’hui, red. J. Houssaye, Paris 1993, s. 268.
9
A. Giordan, Les conceptions des apprenants, dz. cyt., s. 269.
7
8
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3.1.1. Uczenie się przez akumulację, wzbogacanie,
pogłębianie wiedzy
Uczenie się przez akumulację ma miejsce w przypadku, gdy
struktury kognitywne są prawidłowe. Polega ono wówczas na dodawaniu nowej wiedzy do już istniejącej. Nowe informacje wzbogacają już istniejące i je pogłębiają. Uczenie się jest tu pojmowane
jako progresja linearna, jako poszerzanie pola wiedzy czy też jako
doprecyzowywanie pewnych jej aspektów. Mamy tu do czynienia
z sytuacją, w której wiedza postępuje bez przerw, bez załamań.
Wcześniejsza wiedza nie hamuje przyswajania nowej, wręcz przeciwnie, ona jej wymaga. Innymi słowy, wiedza wcześniejsza stanowi strukturę kognitywną, która pozwala bez większych trudności
integrować nową wiedzę. „Asymilacja wiedzy ma miejsce wówczas, gdy struktura kognitywna podmiotu pozwala mu pojmować
rzeczywistość. Uczący się pozostaje wtedy w fazie równoważenia;
można by powiedzieć, że rozwija on swoją kompetencję horyzontalnie”10. Mowa jest tutaj o równoważeniu, a nie o równowadze
czy o poziomie równowagi, ponieważ ta faza ma charakter dynamiczny: uczeń dokonuje nieustannej pracy umysłowej.

3.1.2. Uczenie się przez reorganizację wiedzy
Liczne sytuacje z praktyki pedagogicznej pokazują, że proces
uczenia się nie dokonuje się jedynie poprzez akumulację wiedzy. W przypadku, kiedy nowa wiedza napotyka na struktury
kognitywne niezdolne do jej przyjęcia, w uczeniu się musi nastąpić zerwanie. Uczący się wchodzi więc w dynamikę konfliktową
między pojęciami już istniejącymi a nowymi. W tej sytuacji wcześniejsze pojęcia uczącego się zostają zakwestionowane. Cały jego
system pojęć musi zostać przeorganizowany. Uczący się, pozosta10
J. Donnay, E. Charlier, Comprendre des situations de formation. Formation de
formateurs à l’analyse, seria Pédagogie en développement, Bruxelles 1990, s. 105.
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jąc w konflikcie z własnymi pojęciami, staje wobec konieczności
poszukiwania innych elementów, bardziej odpowiednich. Ale ta
czynność, jak podkreśla A. Giordan, nie ogranicza się do zachwiania równowagi intelektualnej. Może ona również polegać na cofnięciu się, restrukturacji i ponownym uporządkowaniu wiedzy
początkowej, wyjściowej11.

3.1.3. Konflikt socjokognitywny
Sytuacja zakwestionowania nazywa się w obszarze nauk pedagogicznych „konfliktem socjokognitywnym” lub dysonansem
poznawczym12. Obecnie idea „konfliktu” jako sposobu interakcji
twórczej jest doceniana, ponieważ stanowi proces wyjaśniający
zmianę zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym.
Wyniki badań z zakresu psychologii społecznej wskazują rzeczywiście na istnienie „konfliktów komunikacji” jako warunków koniecznych do decentracji intelektualnej. „Konflikt socjopoznawczy, jak pisze H. Raszkiewicz, jest potrzebny do rozwiązywania
problemów o genezie i treści społecznej”. W konflikcie socjopoznawczym „osoba ściera się z drugą w kwestiach (…) treściowych
i wniesionych przez historię społeczną”13.
Por. A. Giordan, G. de Vecchi, Les origines du savoir, dz. cyt., s. 159.
Za twórcę teorii dysonansu poznawczego uznaje się Leona Festingera.
Podstawą tej teorii jest stwierdzenie, „że jeśli w doświadczeniu wewnętrznym
człowieka pojawią się elementy poznawcze treściowo między sobą niezgodne,
wzajemnie się wykluczające lub prowadzące do takich wniosków, wtedy budzą
one poczucie przykrości, dyskomfortu i tendencje do ich usunięcia. Por. T. Tomaszewski, Dysonans poznawczy i psychologiczna zasada sprzeczności, czyli o pierwszeństwie w nauce, w: Psychologia czynności. Nowe perspektywy, praca zb. pod red.
I. Kurcz i D. Kądzielawy, Warszawa 2002, s. 185. Zob. również na ten temat:
T. Tomaszewski, Główne idee współczesnej psychologii, Warszawa 1998, s. 127 n.;
M. Chomczyńska-Rubacha, Szkolne środowisko uczenia się, w: Pedagogika. Podręcznik akademicki, praca zb. pod red. Z. Kwiecińskiego i B. Śliwerskiego, t. 2., Warszawa 2003, s. 262 n.
13
H. Raszkiewicz, Umysł w środowisku. Przegląd problematyki w kontekstach
teorii reprezentacji umysłowych, Białystok 1999, s. 119.
11
12
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Według teorii dysonansu poznawczego, jak przypomina M.J. Remigy, istnieje u każdej istoty ludzkiej potrzeba utrzymania
możliwie jak największej zgodności między wiadomościami, opiniami, wierzeniami odnoszącymi się do środowiska, do samego
siebie czy do własnego zachowania. „Logiczna niezgodność między tym lub innym pojęciem, niekompatybilność doświadczenia
przeszłego i teraźniejszego czy też sprzeczność między osobistymi
opcjami a normą kulturową stanowi sytuacje dysonansu poznawczego wywołującego stany dyskomfortu psychologicznego, jaki
podmiot stara się zredukować, by móc budować swą wiedzę”14.
Konflikt socjokognitywny u uczącego się jest więc w pierwszym rzędzie zdeterminowany przez konflikt w porządku społecznym: w przypadku różnicy zdań co do sposobu rozwiązania
zadania zawiązuje się dyskusja, ponieważ każdy z partnerów nie
tylko uważa, że ma rację, ale przede wszystkim chce przekonać
o tym drugiego. Każdy będzie musiał przygotować swoje argumenty wobec tej sprzeczności, a w ten sposób zrobić postęp w koniecznej decentracji od własnego punktu widzenia. Stąd właśnie
hipoteza, że „sytuacje konfliktu kognitywnego, w trakcie których
podmioty konfrontują odpowiedzi heterogenne społecznie i niekompatybilne logicznie, mogą w pewnym sensie wprowadzić
uczenie się struktur kognitywnych i w ten sposób przyspieszyć
tworzenie”15. Efektywne przyswajanie wiedzy dokonuje się miedzy innymi przez wzbudzanie konfliktów poznawczych16.
Jak wskazują liczne prace eksperymentalne, nie każda sytuacja
konfliktu socjokognitywnego prowadzi do odpowiednich postępów. Właśnie dlatego jest rzeczą niezmiernie istotną poznanie wa-

14
M.-J. Remigy, Le conflit sociocognitif, w: La pédagogie: une encyclopédie pour
aujourd’hui, red. J. Houssaye, Paris 1993, s. 248.
15
M.-J. Remigy, Le conflit sociocognitif, dz. cyt., s. 250.
16
Por. H. Raszkiewicz, Umysł w środowisku. Przegląd problematyki w kontekstach teorii reprezentacji umysłowych, dz. cyt., s. 168.
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runków, w których konflikt socjokognitywny jest źródłem postępu poznawczego.
Badania dotyczące roli konfliktu socjokognitywnego w procesie uczenia się wypracowały pojęcie „dystansu kognitywnego”:
postęp będzie maksymalny wówczas, gdy poziom kognitywny
proponowanego uczniowi modelu będzie nieznacznie wyższy
od posiadanego i będzie się lepiej nadawał do dialektycznej gry
asymilacji i akomodacji. Dydaktycy mówią o tym dystansie jako
o przeszkodzie w procesie uczenia się, która musi być „przeszkodą do pokonania, dość wymagającą, aby zadanie było interesujące, ale też dostatecznie wymierzona, by klasa była w stanie dojść
do pozytywnego rozwiązania”17. W świetle tego pojęcia łatwiej
można znaleźć przyczyny niepowodzenia wielu przedsięwzięć
pedagogicznych różnego rodzaju.
W konkretnej sytuacji klasowej ważne jest, aby nauczyciel wziął
pod uwagę dwa rodzaje konfliktów u ucznia. Pierwszym jest jego
własna wiedza. Uczeń staje wobec sytuacji problematycznej. Będzie więc stosował jakieś procedury, by ją rozwiązać, ale wykorzystanie danych procedur zależy od rozszyfrowania sytuacji, z jaką
się uczeń styka. Według Ph. Jonnaert to rozszyfrowywanie, jakiego
uczeń dokonuje, jest najczęściej redukcjonistyczne i deformujące,
„stąd to, co ucznia głęboko mobilizuje, nie zawsze jest odpowiednie do zastosowania w sytuacji, z jaką jest skonfrontowany. Zanim
w ogóle zostanie on skonfrontowany z jakąkolwiek inną wiedzą,
najpierw staje wobec własnej wiedzy. I zamiast dawać poczucie
pewności, staje się ona (wiedza ucznia) źródłem konfliktów, świadomych lub nie, jasnych lub nie”18.
Drugie źródło konfliktów tkwi w różnicy między sytuacją
ucznia a sytuacją nauczyciela: jeden i drugi ponosi ryzyko mówienia o różnych rzeczach. „Zanim faktycznie zaistnieje relacja

17
18

J.-P. Astolfi, L’Ecole pour apprendre, Paris 1992, s. 132.
Ph. Jonnaert, Conflit de savoir et didactique, Bruxelles 1988, s. 88.
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dydaktyczna19, ukryte konflikty już obciążają tę kruchą relację systemu dydaktycznego”20.
Według A. Giordan, „uświadomienie sobie bezużyteczności posiadanego pojęcia może wywołać u ucznia pewien zamęt,
a więc blokadę, jeśli się mu nie pomoże stworzyć nowej koncepcji, dostarczając mu koniecznych informacji w miarę jego potrzeb.
W przeciwnym razie najczęściej taki uczeń wraca do swoich wcześniejszych koncepcji. Aby przezwyciężyć tę trudność, nie wystarczy pokazać uczącemu się, że jego pojęcie jest nieadekwatne;
trzeba koniecznie zmotywować go do podjęcia problemu”21. Niezbędne jest zatem, żeby uczący się podjął kroki, które pomogą mu
zrobić postęp w jego pojęciach. Ta praca może być realizowana zasadniczo poprzez fazę zachwiania równowagi i fazę powrotu do
równowagi22.
→ Faza zachwiania równowagi, według J. Donnay i E. Charlier,
łączy się z zerwaniem. Ten moment zerwania sprawia, że uczeń
uświadamia sobie i decyduje się podjąć wyzwanie, jakie stawia
przed nim rzeczywistość. Faza ta posiada mocny ładunek emocjonalny. Zerwanie, jeśli jest bardzo ostre, może powodować
dyskomfort, a w konsekwencji sprzeciw, odrzucenie wyzwania
poznawczego. Należy podkreślić, że istnieją uczniowie typu
„leveler” (niwelator), którzy mają raczej tendencję do minimalizowania różnic. Uczniowie typu „sharpners” (wyostrzający)
przeciwnie, będą je podkreślać. Pierwsi z większą trudnością
zakwestionują własne struktury kognitywne, z trudem akceptując zerwania, szybciej wracając do równowagi. Drudzy natomiast widzą przede wszystkim to, czego nie wiedzą. „Wszelkie
uczenie się jest więc procesem pochłaniającym bardzo wiele
Kwestia relacji dydaktycznej z jej trzema biegunami: uczniem, nauczycielem i wiedzą będzie traktowana szerzej w dalszej części pracy.
20
Ph. Jonnaert, Conflit de savoir et didactique, dz. cyt., s. 89.
21
A. Giordan, G. de Vecchi, Les origines du savoir, dz. cyt., s. 135.
22
Przedstawiam je za J. Donnaye i E. Charlier, Comprendre des situations de
formation, dz. cyt., s. 107.
19
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energii i spontanicznie, zanim jeszcze uczniowie rozpoznają
swą niekompetencję, większość z nich, zwłaszcza dorosłych,
wymaga, aby im udowodnić konieczność zmiany. Demonstrowanie, przekonanie, oczywistość spadają z tym większym ciężarem na nauczyciela, formatora, im zerwanie jest niebezpieczniejsze, bardziej ryzykowne”23.
→ Faza powrotu do równowagi jest czasem rekonstrukcji struktur kognitywnych, akomodacją podmiotu do rzeczywistości,
która nadal mu się opiera. Podobnie jak zerwanie, zakłada
ona, że uczący się zgadza się na zaangażowanie swojej energii
w transformację własnych struktur kognitywnych. Myśl skonfrontowana z działaniem ubogaca się dzięki niemu, a ta z kolei
działa, by ją przekształcić.
W tym kontekście uczenie się jawi się jako destabilizacja pojęcia wprowadzonego przez sytuację dysfunkcjonowania między
wiedzą wcześniejszą ucznia a nowymi informacjami. Nauczyciel,
który chce przekazywać nową wiedzę, nie ma zbyt wielu szans
na przekształcanie, zmianę pojęć, jeśli nie wyjdzie od wiedzy, którą uczeń już posiada24. Dla nauczyciela poznanie pojęć uczniów
jest rzeczą bardzo istotną; ta znajomość pozwoli mu przewidzieć
prawdopodobne trudności, na jakie napotkają uczniowie w trakcie nowego uczenia się. Uzasadnienie takiego podejścia znaleźć
można również w poglądach J. Brunera, które T. Tomaszewski interpretuje następująco: „Każda nowa informacja staje się aktywna,
jeśli trafia na gotowość poznawczą człowieka. Jest to stan bardzo

23

s. 107.

J. Donnaye, E. Charlier, Comprendre des situations de formation, dz. cyt.,

Na wagę wiedzy wcześniejszej wskazuje również Z. Chlewiński. W swoich badaniach nad procesem identyfikacji pojęć wykazuje, że „wpływ uprzedniego uczenia się jest znacznie wyższy, gdy ćwiczenie polega nie na czysto mechanicznym opanowywaniu jakiejś czynności, lecz na zrozumieniu ogólnej zasady”.
Zob. Z. Chlewiński, Nabywanie sprawności poznawczej w procesie nabywania pojęć,
w : Psychologia matematyczna III: Metodologiczne problemy psychometrii, Kraków
1989, s. 129.
24
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złożony; zawiera w sobie aspekt zarówno emocjonalno-motywacyjny jako wyraz potrzeb człowieka i jego systemu wartości, jak
i nastawienie czy oczekiwanie o charakterze poznawczym. Człowiek spostrzega inaczej przedmioty, na których mu zależy, niż
te, których się boi lub które są mu obojętne (…). Nastawienie poznawcze jest wyrazem dotychczasowych poglądów człowieka25.
W procesie uczenia się jest więc rzeczą niezbędną „wzięcie
pod uwagę pojęć poprzez systematyczne ich gromadzenie i identyfikację tego, co stanowi ich funkcjonalność i ich spójność, aby
umożliwić dostęp do destabilizacji systemu pojęć i do ponownej
stabilizacji na wyższym poziomie”26. Przejście na wyższy poziom
dokonuje się poprzez wystawienie na porażkę systemu pojęć i poprzez konstrukcję systemu bardziej skutecznego. Oznacza to, że
uczenie się musi kończyć się jakimś zyskiem, jakimś „plus”.
Powyższe stwierdzenia pozwalają wysnuć wniosek, że wiedza tworzy się w nieustannej konfrontacji, jest to niekończący się
proces opracowywania i przepracowywania pojęć. Uczenie się
jest to więc nieustanne zestawianie, konfrontowanie nowej wiedzy z wiadomościami już istniejącymi w strukturze kognitywnej
ucznia. Żeby ten proces konfrontowania już istniejącego z nowym
przebiegał z korzyścią dla ucznia, konieczne jest przyjęcie odpowiedniej strategii, metody działania.

3.1.4. Modele pedagogiczne
Współczesna dydaktyka wypracowała wiele modeli uczenia
się i nauczania. Można je pogrupować w cztery typy27, w zależności od rodzaju uczenia się, jaki wywołują, a także od tego, jakie
miejsce zajmuje w nich uczeń:
1. przetwarzania informacji,
T. Tomaszewski, Główne idee współczesnej psychologii, dz. cyt., s. 130.
Ph. Meirieu, La pédagogie entre le dire et le faire, Paris 1995, s. 147.
27
Por. B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania, Warszawa 1999, s. 38-44.
25

26
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2. społeczny,
3. osobowościowy,
4. behawioralny.
Pierwszy typ modeli koncentruje się na takich problemach, jak:
organizowanie danych, wychwytywanie problemów i tworzenie
ich rozwiązań, rozwijanie systemu pojęć i języka, za pomocą którego te pojęcia mogą być komunikowane. Zasadniczo modele związane z przetwarzaniem informacji pomagają uczniom nauczyć się,
jak konstruować wiedzę. Są więc ukierunkowane bezpośrednio na
zdolności umysłowe. Do tego typu modeli zalicza się model myślenia indukcyjnego, model przyswajania pojęć, badania naukowego, myślenia naukowego rozwoju poznawczego, organizującej
zapowiedzi i model pamięciowy. Różnią się one między sobą rodzajem myślenia.
Modele społeczne ukierunkowane są na tworzenie wspólnoty
uczących się na bazie związków współpracy. Modele społeczne
pomagają nauczyć się, jak kształtować proces uczenia się dzięki
kontaktom z innymi osobami, jak efektywnie współpracować z innymi, którzy się różnią pod względem charakteru, usposobienia.
Modele typu społecznego uczą rozumienia cudzej perspektywy,
ale też precyzować własne przekonania i jasno je wyrażać. Modele
te mają zatem wartość komunikacyjną. Zalicza się do nich między
innymi model badań grupowych, badań społecznych, laboratoryjny, odgrywania ról i inne.
Osobowościowe modele uczenia się wychodzą od „ja” ucznia.
Ich stosowanie ma stworzyć warunki dla ucznia, by lepiej mógł
poznać samego siebie, by potrafił przejąć odpowiedzialność za
własną edukację, by umiał sobie stawiać coraz bardziej dalekosiężne cele, dążąc do podnoszenia jakości swojego życia. W tych
modelach kładzie się nacisk na niepowtarzalność każdego człowieka, na dążenie do kształtowania człowieka samodzielnego,
kompetentnego, o spójnej osobowości. Chodzi więc o to, „żeby pomóc każdemu uczniowi zapanować nad własnym rozwojem, osiągnąć wewnętrzną harmonię i poczucie własnej wartości. Modele
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te mają zapewnić rozwój oraz integrację emocjonalnych i intelektualnych struktur osobowości”28. Do modeli rozwoju osobowości
zaliczają się model nauczania pośredniego, treningu wrażliwości,
sesji klasowych, samorealizacji i model systemów pojęciowych.
Czwarty typ modeli – behawioralny – wywodzi się z teorii
uczenia się społecznego. Założeniem modeli behawioralnych jest
to, że człowiek jest samokorygującym się systemem komunikowania, który modyfikuje zachowania w odpowiedzi na informacje o tym, jak radzi sobie z zadaniem. Wykorzystując wiedzę
o reakcjach ludzi na zadania i informacje zwrotne opracowano
programy redukowania różnych lęków, nauki czytania, liczenia,
rozwijania umiejętności społecznych i sportowych, relaksacji itp.
Dla tych modeli najważniejsze jest obserwowalne zachowanie,
wyraźnie określone zadania i sposoby komunikowania uczniom,
jakie czynią postępy. Wśród modeli behawioralnych wylicza się
model uczenia się społecznego, uczenia się zupełnego, nauczania
programowanego, symulacji, nauczania bezpośredniego i model
redukcji lęków.
Każdy z tych modeli niesie z sobą, co oczywiste, sobie właściwe efekty dydaktyczne i wychowawcze. Zadaniem nauczyciela
będzie rozeznanie, który z poszczególnych modeli będzie najwłaściwszy do zrealizowania danego tematu. Możliwe, że trzeba będzie zastosować rozmaite kombinacje modeli dla uzyskania większej efektywności procesu uczenia się.
Dydaktyka zna również inne typologie modeli pedagogicznych. Wywodzą się one z definicji sytuacji pedagogicznej. Można ją wyrazić za pomocą modelu geometrycznego, który pozwoli wyróżnić kilka istotnych części składowych wszelkiej sytuacji
uczenia się, a także relacje między tymi składowymi. W dydaktyce nazywa się ten model „trójkątem pedagogicznym”.

28
B. Joyce, E. Calhoun, D. Hopkins, Przykłady modeli uczenia się i nauczania,
dz. cyt., s. 42.
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Każda sytuacja pedagogiczna może być zbudowana wokół
trzech biegunów – nauczyciela, ucznia i wiedzy, które odpowiadają trzem wierzchołkom trójkąta. Te trzy terminy: nauczyciel, uczeń
i wiedza winny być pojmowane jako części składowe pewnej całości, funkcjonują one razem na podstawie wzajemnych relacji.
Według Filipa Meirieu, każda metoda nauczania może być
zdefiniowana jako „sposób zarządzania w określonych ramach
relacjami między nauczycielem, uczącymi się i wiedzą, ponieważ metoda jest właśnie tym, co łączy te trzy elementy ze swej
natury bardzo różne i tworzy w danym momencie ich relacje”29.
Zaakcentowanie którejś z osi czy bieguna prowadzi do rozwiązań
pedagogicznych radykalnie różnych. Tak więc, w zależności od
funkcjonowania relacji między trzema biegunami trójkąta pedagogicznego, można wyróżnić trzy wielkie modele pedagogiczne.
Model magistralny
Pierwszy model – model wykładu czy przekazu – kładzie nacisk
zasadniczo na magistralny wykład i na metodę pytań i odpowiedzi. Jest to nauczanie tradycyjne. Postępowanie pedagogiczne jest
całkowicie skupione na przekazie wiedzy przez nauczyciela. To on
powinien być skuteczny: umieć przekazać możliwie jak najklarowniej wiedzę, którą sam posiada. Nie oznacza to jednak pasywności ucznia, ale jego aktywność polega na zrozumieniu i przyjęciu
wiedzy stworzonej i wyłożonej przez nauczyciela. Na zakończenie procesu uczenia się uczeń powinien być co najmniej zdolny do
odtworzenia wiedzy nauczyciela. Takie podejście do nauczania to,
jak pisze M. Braun-Gałkowska, „swoisty wyścig z sumą wiedzy
(...), wyścig, wobec którego na z góry przegranych pozycjach stają
wszystkie osoby zaangażowane w proces nauczania”30.
Ph. Meirieu, Ecole, mode d’emploi, Paris 1985, s. 106.
M. Braun-Gałkowska, Najważniejsze postulaty współczesnego nauczania,
„Znak” 9 (460) 1993, s. 30.
29
30
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Relacja, która zawiązuje się między profesorem a uczniami, jest
relacją frontalną i niesymetryczną. Wiedza przepływa jednokierunkowo od nauczyciela do uczniów, którzy generalnie ustawieni
są w rzędach, co utrudnia swobodną wymianę między uczniami.
Ten typ pracy pedagogicznej M. Lesné nazywa „typem transmisyjnym o orientacji normatywnej”. Model ten ma na celu integrację intelektualną uczniów z modelami wiedzy czy organizacją
wiedzy proponowaną przez nauczyciela. Ten z kolei pracuje nad
„zmniejszaniem rozdźwięku między wiedzą, jaką posiada, a wiadomościami osób uczących się”31. Ten sposób pracy pedagogicznej „dowartościowuje istotny przekaz przeszłości i dziedzictwa
kulturowego (...); ma istotny wkład w mechanizmy reprodukcji
społecznej”32.
Pedagogika magistralna ma zarówno swoje plusy, jak również
słabe strony. Wartość tego modelu wyraża się w zasadzie ekonomiczności i skuteczności: uczący się nie są zmuszeni do zaczynania wszystkiego od zera. Pozwala on na dostarczenie maksimum
informacji w krótkim czasie. Do tego jednak potrzeba, aby nauczyciel i uczeń stawiali sobie ten sam typ pytań i posiadali ten
sam punkt odniesienia, jak również tę samą sieć semantyczną.
„Niestety, jak twierdzi A. Giordan, ponieważ te warunki nie są
łatwe do spełnienia, najczęściej «przekaz» nie przepływa”33. Dlatego właśnie, jak pisze M. Braun-Gałkowska, wszyscy uczestnicy
procesu nauczania – uczenia się w ramach tego modelu stoją na
przegranych pozycjach.
Elementy modelu magistralnego mogą jednak znaleźć swoje
zastosowanie w procesie uczenia się – nauczania. Aby wykład
magistralny mógł być bardziej skuteczny i interesujący, nauczyciel nie powinien zadowalać się przekazem informacji. Winien
on pokazać, jak się wiedzę zdobywa, jak się ją przyswaja. Inny31
32
33

M. Lesné, Travail pédagogique et formation d’adultes, Paris 1977, s. 207.
M. Lesné, Travail pédagogique et formation d’adultes, dz. cyt., s. 219.
A. Giordan, G. de Vecchi, Les origines du savoir, dz. cyt., s. 207.
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mi słowy, trzeba, żeby nauczyciel odsłonił przed uczniami swoją
własną strategię przyswajania i budowania wiedzy. Jak stwierdza
Ph. Crémer, „nauczyciel pokazuje się jako ten, który przyswaja
wiedzę; organizuje tę wiedzę przed swoim audytorium; stawia się
w pewnym sensie na jego (ucznia) miejscu, pokazuje przyczyny,
racje organizacji wiedzy, jaka się dokonuje, podkreśla relacje między różnymi częściami, wskazuje na podobieństwa, ujawnia metody. Krótko mówiąc, tworzy na nowo wiedzę z przeznaczeniem
dla słuchaczy”34. W tym znaczeniu lekcja magistralna nie musi
ograniczać się do prostej reprodukcji wiadomości, ale może służyć
uczeniu się w sytuacji, kiedy uczeń sam jest aktorem, podmiotem
tworzącym własną wiedzę.
Pedagogika instrukcji ma jeszcze inne ograniczenia. Relacja
frontalna i niesymetryczna między uczniem a nauczycielem łatwo
stwarza sytuację zestawiania, porównywania lub też rezygnacji.
Narzucanie wiedzy z góry, które nie bierze pod uwagę interesów
ucznia, ich uczuciowości, różnorodności form inteligencji, może
doprowadzić do utraty motywacji i do bezpłodnego konformizmu. Współczesne nauczanie, jak pisze M. Braun-Gałkowska,
„domaga się przeniesienia akcentu z programu i sumy wiadomości na ucznia i jego sprawność”35.
Model animacji
Model animacji na pierwszy plan wysuwa interakcję między
uczniami. W przeciwieństwie do modelu poprzedniego, wiedza
jest tu pojmowana jako już istniejąca, przynajmniej teoretycznie
i domyślnie u uczniów. W procesie uczenia się punktem oparcia
jest więc w pierwszym rzędzie wiedza już nabyta, doświadczeCytuję go za A. Fossion (i in.), Guide méthodologique pour l’enseignement religieu au cycle secondaire, (seria Pédagogie catéchétique), Bruxelles 1990, s. 20.
35
M. Braun-Gałkowska, Najważniejsze postulaty współczesnego nauczania, art.
cyt., s. 30.
34
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nia, źródła ucznia. Chodzi o to, by je odkryć, ujawnić, sprawić,
żeby zostały wyrażone, żeby przeszły ze stanu implicite do explicite, od prawdopodobnego do aktualnego, od nieformalnego do
formalnego, postawić je w centrum debaty, konfrontacji w celu
ich zweryfikowania. W tym kontekście rola nauczyciela jest inna
niż w modelu magistralnym: nie jest on już tym, który wie, lecz
przede wszystkim tym, który ma za zadanie animowanie i zarządzanie wymianą wiedzy w grupie. Sprzyja on wyrażaniu i krążeniu wiedzy, proponuje metody pracy.
Ten model pedagogiczny jest zakwalifikowany przez M. Lesné
do „typu wskazującego, zorientowanego na osobę”. Uczniowie
stają się podmiotami własnego kształcenia.
Aby podkreślić mocne strony tego modelu, trzeba powiedzieć,
że uczy on uczniów adaptacji do nowych sytuacji poprzez wyzwolenie ekspresji i poprzez wzajemną wymianę, bazując na źródłach,
którymi każdy w grupie dysponuje. Model ten rozwija zdolność
do komunikacji; wychodzi naprzeciw wartościom, do jakich młodzi są bardzo przywiązani: wymianie opinii, dyskusji i autonomii.
Jednakże model ten niesie z sobą również ryzyko i ma swe słabe
punkty, choćby ten, że nie pozwala uczniom wyjść poza to, co już
wiedzą. Odesłana do własnej uczuciowości, nie będąc w stanie
sprostać zadaniu, grupa może pogrążyć się w powtarzaniu tego
samego i wywołać wrażenie niezadowolenia z powodu braku
otwarcia na „inne”. Model animacji, jakkolwiek wartościowy sam
w sobie, nie jest modelem idealnym dla realizacji zadania transformacji pojęć religijnych, choć jego elementy mogą być stosowane w procesach zmiany pojęć religijnych.
Model apropriacji
Trzeci model pracy pedagogicznej to model apropriacji. W terminologii M. Lesné nazywa się on modelem „typu apropriacyjnego, ukierunkowanego na społeczne zakorzenienie jednostki”. Tutaj
relacja pedagogiczna skupia się wokół „aktywnego przyswajania
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sobie wiedzy lub umiejętności, która jest jeszcze uczniowi obca,
na podstawie zespołu danych i za pomocą szeregu narzędzi”36.
Chodzi o stworzenie warunków, które umożliwią uczniowi zajęcie stanowiska wobec wiedzy, tworzenie jej, stawianie sobie pytań co do własnej wiedzy. W tym modelu ma miejsce „przeniesienie akcentu z programu i sumy wiadomości na ucznia i jego
sprawność”37.
Model uczenia się bierze pod uwagę wszystkie elementy trójkąta pedagogicznego, o którym była mowa wyżej, i stawia je w relacji dialektycznej. Oznacza to, że istnieje wiedza do przekazania
i wiedza do zdobycia, jednakże w tym modelu aktorem w konstruowaniu wiedzy jest uczeń. To konstruowanie dokonuje się
dzięki wspomagającej roli nauczyciela wobec ucznia. Skoncentrowana na aktywności ucznia sytuacja uczenia się zawiera trzy charakterystyczne elementy: motywację, instrumentację i tworzenie
nowych wiadomości.
Aspekt motywacji jest bardzo istotny. Chodzi o przykucie uwagi
uczącego się przez problem do rozwiązania, przez zadanie do wykonania czy badanie, jakie będzie trzeba przeprowadzić. Pierwszą
cechą sytuacji uczenia się będzie więc dowartościowanie, wsparcie
ucznia w podejmowaniu przez niego własnych planów, a w ten
sposób budzenie w nim pragnienia brania we własnej ręce swego
kształcenia: „Cała sztuka nauczyciela w tym względzie, pisze A.
Fossion, polega na poznaniu pragnień i zainteresowań uczących
się, nie żeby się im poddać, ale żeby się na nich oprzeć i posłużyć
się nimi jak dźwignią, aby obudzić smak uczenia się”38. Żeby uczenie się mogło mieć miejsce, trzeba żeby podmiot wziął na siebie
– osobiście i aktywnie – swoje kształcenie, stawiając przed sobą
A. Fossion (i in.), Guide méthodologique..., dz. cyt., s. 24.
M. Braun-Gałkowska, Najważniejsze postulaty współczesnego nauczania, art.
cyt., s. 32.
38
A. Fossion, La catéchese dans le champ de la communication. Ses enjeux pour
l’inculturation de la foi, (seria Cogitatio Fidei), Paris 1990, s. 436.
36
37
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plany i gromadząc narzędzia do ich realizacji. Właśnie dlatego jest
rzeczą istotną uwrażliwienie uczniów na ich osobistą odpowiedzialność za uczenie się. Budzenie odpowiedzialności osobistej za
proces uczenia się i bezinteresowność to bardzo istotne aspekty
motywacji zwłaszcza, że w wielu współczesnych szkołach motywy uczenia się często bywają nie związane z przedmiotem uczenia się (pobudzanie ambicji, rywalizacji, lęku)39, a w przypadku
religii nawet one nie działają.
Faza instrumentacji zawiera cały szereg środków (informacje,
materiały, metody) niezbędnych, aby zrealizować projekt. Uczeń
jest oddalony od danego przedmiotu, ale posiada środki do pokonania tego dystansu i w ten sposób może sobie w sposób aktywny przyswoić przedmiot. W tak pojętym procesie uczenia się
nauczyciel odgrywa rolę przewodnika, eksperta, mediatora. Nie
dostarcza on uczniowi gotowej wiedzy, ale dane do pracy, metody do wykorzystania przy rozwiązywaniu postawionego pytania
czy jakichś problemów. Najważniejszą rolą nauczyciela w logice
apropriacji będzie budzenie aktywności własnej uczniów, przyjmując wobec nich postawę skutecznej i kompetentnej pomocy. Budzeniu aktywności własnej uczniów służą metody aktywizujące.
„Nie stosuje się w nich informowania i pouczania uczestników,
jakie wnioski powinni wyciągać dla siebie z podawanych treści,
ale organizuje sytuację, w której mogą to zrobić sami. Dzieje się to
przez stworzenie okazji do pewnego rodzaju doświadczenia, zaangażowania emocjonalnego, przemyślenia problemu, wykonania jakichś zadań, podzielenia się swoimi myślami i wysłuchania
innych”40.

Por. M. Braun-Gałkowska, Najważniejsze postulaty współczesnego nauczania,
art. cyt., s. 33.
40
M. Braun-Gałkowska, Najważniejsze postulaty współczesnego nauczania, art.
cyt., s. 35. Na temat roli motywacji i aktywizacji w procesie uczenia się zob. również: J. Tarnowski, Czy wychowanie jest nauczaniem?, „Katecheta” 25(1981)3, s.
109-111.
39
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A. Fossion mówi o podwójnej kompetencji nauczyciela: „Trzeba, aby znał przedmiot, jaki uczniowie mają opanować, ale musi
również znać metody, dydaktyczne drogi, które dają do niego dostęp. Nauczyciel musi również umieć przekładać na danym polu
treści nauczania na procedury nauczania, to znaczy operacje, i to
w sposób dostosowany do osób, ich zainteresowań, ich sytuacji
społecznej, do ich rozwoju i ich zdolności”41.
Trzecia cecha charakterystyczna sytuacji uczenia się w modelu
apropriacyjnym to tworzenie wiadomości przez samego ucznia.
Nie chodzi tutaj o tworzenie z niczego. Wręcz przeciwnie. Konieczne jest dostarczenie uczniom szeregu danych (dokumentów,
metod pracy itp.), jednakże to on, na podstawie tych danych i na
bazie własnych, już posiadanych wiadomości będzie tworzył nową
wiedzę. Inaczej mówiąc, uczeń poprzez własne działania przyswaja sobie wiedzę. To przyswajanie nigdy nie jest czystym i prostym
powtarzaniem; jest ono zawsze, choćby tylko częściowo, tworzące
wiedzę. W modelu apropriacji jest z pewnością zawsze jakiś element przekazu gotowych wiadomości (informacje, metody pracy),
ale jednocześnie zawsze jest również ćwiczenie umiejętności korzystania z informacji, wykorzystywanie w praktyce metod pracy,
to znaczy zdolność metodycznego opracowywania wiedzy. W ten
sposób pedagogika uczenia się uwidacznia metodyczne połączenie receptywności i kreatywności, co odpowiada założeniom teorii kształcenia wielostronnego, w myśl której wszelka działalność
dydaktyczno-wychowawcza powinna być tak zorganizowana,
aby aktywizowała wszystkie sfery osobowości ucznia: receptywną, intelektualną, emocjonalną i działaniową42. Teoria ta uzasadnia

A. Fossion, La catéchèse dans le champ de la communication, dz. cyt., s. 437.
Por. W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003, s. 191
i nn.; M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, Kraków 1998, s. 45i nn.
41
42
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również stosowanie w procesie uczenia się szerokiej gamy metod
aktywizujących, które stanowią podstawę tegoż procesu43.
Model apropriacji jest skoncentrowany na zakorzenieniu społecznym, to znaczy, że stosunek do wiedzy wprowadza zdolność
do działania w polu społecznym. „Ten stosunek nie może być
rozumiany inaczej, jak tylko w szerszej perspektywie stosunku
człowieka do świata zewnętrznego, naturalnego i społecznego
– stosunku historycznego wiedzy, transformacji, przyswajania
tego świata – ponieważ celem tego sposobu pracy pedagogicznej
jest właśnie zwiększenie ogólnej możliwości działania ludzi nad
kierunkiem społeczeństwa, do którego należą”44. To natomiast zakłada autonomię podmiotu w stosunku do wiedzy. Ta autonomia
– która rośnie w miarę uczenia się – polega na nabyciu kompetencji właściwych danej dziedzinie, ale również kompetencji transwersalnych, to znaczy kompetencji przynależących do dziedziny
relacyjnej, operacji myślowych i dziedziny metod pracy, które są
stosowane we wszystkich dyscyplinach i pozwalają na opracowywanie dowolnych informacji. Termin „kompetencje transwersalne” w sensie ogólnym oznacza zespół zachowań utworzonych
w zależności od celu w określonej sytuacji. Kompetencje transwersalne dotyczą trzech dziedzin:
 dziedziny relacji (umieć być): umieć reagować, stawiać pytania,
formułować obiekcje, wychwycić uprzedzenia – wszystko to
w atmosferze szacunku dla drugiego, panując nad reakcjami
emocjonalnymi wobec innych itp.
 dziedziny kognitywnej: umieć analizować, streszczać, ustanawiać
związki, porównywać, odróżniać istotne od drugorzędnego,
dedukować, oceniać, krytykować itp.
 dziedziny metodycznej (umieć zrobić): zrozumieć i zastosować
wskazówki, zastosować wiadomości do nowej sytuacji, użyć
Por. M. Braun-Gałkowska, Najważniejsze postulaty współczesnego nauczania,
art. cyt., s. 33.
44
M. Lesné, Travail pédagogique..., dz. cyt., s. 122-123.
43
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kompetentnie narzędzi pracy (tu literatura przedmiotu), znaleźć informacje, posegregować je, opracować, zrobić notatki
itp.
Model pedagogiczny apropriacji przedstawia rys. 17.
Rysunek 17.
Schemat pedagogicznego modelu apropriacji
Źródło: A. Fossion (i in.), Guide méthodologique pour l’enseignement religieu au cycle
secondaire, Bruxelles 1990.

W tym modelu relacja dydaktyczna między nauczycielem
a uczniem jest podporządkowana nabywaniu przez ucznia kompetencji, które pozwolą mu zrobić postęp w tworzeniu wiedzy.
Zasadniczo odzwierciedlenie czterech typów modeli pedagogicznych wyróżnionych przez Joyce’a, Calhoun i Hopkinsa można znaleźć w modelu apropriacji. Integruje on zarówno elementy
poznawcze, jak również społeczne, osobowościowe i behawioralne, dlatego w tej pracy zostaje on zaadaptowany jako wzór, jako
model pracy nad rekonstrukcją pojęć religijnych.
Pedagogika katechetyczna nie może tworzyć się niezależnie od
teorii i praktyki pedagogicznej danej kultury. Pedagogika katechetyczna, by mogła osiągnąć własne cele i stworzyć własne sposoby
postępowania, czerpie zawsze z palety teorii, metod i środków
pedagogicznych, które należą do kultury. Jak podaje Catechesi tra-
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dendae, „nauka o wychowaniu i sztuka nauczania są ustawicznie
przedmiotem dyskusji, których celem jest coraz lepsze ich przystosowanie i zapewnienie im coraz większej skuteczności”45. Jest
rzeczą naturalną, że w procesie wychowania w wierze stosuje się
udoskonalone i wypróbowane metody wychowawcze46. Właśnie
dlatego dalsza część pracy będzie próbą konkretnego zaaplikowania nauk pedagogicznych do katechezy, a ściślej do katechezy
przekształcającej pojęcia o Bogu i inne pojęcia religijne.

3.2. Rekonstrukcja pojęć religijnych
w procesie nauczania religijnego i katechezy
Znajomość rzeczywistości pojęć, ich charakteru systemowego,
a także świadomość roli pojęć w konstruowaniu i porządkowaniu wiedzy o całej rzeczywistości, w której człowiek się porusza,
a więc również rzeczywistości transcendentnej stanowi dopiero
punkt wyjścia dla pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzącej do przekształcania, dopracowywania pojęć czy wręcz ich całkowitej zmiany. Powstaje pytanie, jaką przyjąć strategię pedagogiczną, jakim modelem pedagogicznym posłużyć się, aby ta praca
w przypadku pojęć religijnych była skuteczna.

3.2.1. Modele pedagogiczne a katecheza
Zaprezentowane powyżej modele pedagogiczne nie powinny
być rozumiane jako sprzeczne. Każdy z nich ma swoją wartość
i może być stosowany w zależności od konkretnych sytuacji klasowych. Niemniej, dla pracy nad pojęciami w ramach katechezy
czy lekcji religii najbardziej korzystnym wydaje się być model

45
46

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, 58.
Por. tamże.

229

apropriacji. Istnieją ku temu dwie podstawowe racje: teologiczna
i kulturowa.
Model ten jest uzasadniony teologicznie, ponieważ, jak twierdzi A. Fossion, pedagogika apropriacji „sprzyja ścisłemu spotkaniu tego, co otrzymaliśmy (traditio) z Tradycji chrześcijańskiej
i jednocześnie owocu (redditio) tego daru w osobie, która go
otrzymuje i nad nim pracuje”47. Działalność katechetyczna ma
być właśnie takim pomostem między tradycją a doświadczeniem
ludzkim dzisiaj. Według C. Geffré, „objawienie (...) nie jest wiedzą o przeszłości: osiąga ono swój sens i swą aktualność jedynie
w wierze, która je przyjmuje”. W tym znaczeniu, stwierdza autor, „nie ma przekazu wiary bez reinterpretacji twórczej orędzia
chrześcijańskiego. (...) Nie ma przekazu wiary bez przyswojenia
jej przez podmiot wierzący (...). Doskonałość aktu katechetycznego wytryska ze zbliżenia dwóch doświadczeń: fundamentalnego
doświadczenia chrześcijańskiego i współczesnego doświadczenia
ludzkiego”48. Jednakże to zbliżenie nie ma polegać na „mechanicznym powtarzaniu materialnie identycznych treści doktrynalnych,
lecz na analogii między dwoma aktami interpretacji”49.
Pedagogiczny model apropriacji wydaje się być najbardziej
odpowiedni do realizacji takiego wyzwania katechetycznego.
Sprzyja on osobistym poszukiwaniom uczniów na bazie dokumentów zawierających treści wiary. Prowadzi ich do metodycznej
analizy tych dokumentów i do konfrontowania ich z różnorodnymi doświadczeniami ludzkimi. W ten sposób powstają warunki
do odkrywania znaczenia, doniosłości orędzia chrześcijańskiego
dla życia oraz warunki osobistej odpowiedzi w pełnej wolności.
Model ten respektuje w pełni personalizm chrześcijańskiego wychowania, w myśl którego, jak pisze M. Nowak, „właściwe cenA. Fossion (i in.), Guide méthodologique..., dz. cyt., s. 26.
C. Gefrré, La révelation comme histoire. Enjeux théologiques pour la catéchèse,
„Catéchèse” 100-101 (1985), s. 69-71.
49
C. Geffré, La réveletion comme histoire, art. cyt., s. 70.
47
48
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trum stanowi nie tyle dziecko jako istota dana i już ukończona,
lecz (...) osobowość człowieka jako zadana i w dziecku dopiero się
budząca. Osobowość zaś człowieka rozwija się w relacji do tego,
co ją otacza, co ją dopełnia w relacji do obiektywnych sfer kultury
i życia. Człowiek jako istota społeczna i duchowa, jako istota naturalna i zarazem kulturalna, rozwija się w zetknięciu ze społecznością, z kulturą, którą przyjmuje, poddaje się jej wpływom i nią się
pożywia, ale też ją przemienia i ubogaca”50.
Ten typ pedagogiki wydaje się być również korzystny z punktu widzenia kulturowego. Najpierw dlatego, ponieważ zetknięcie
się współczesnej kultury z dawnymi pojęciami religijnymi często
jest źródłem kwestionowania tych ostatnich. Tymczasem model,
o którym mowa, sprzyja dogłębnej pracy nad pojęciami, konfrontując je z dziedzictwem tradycji chrześcijańskiej. Ponadto, jak zauważają autorzy Guide méthodologique, model ten „zastosowany
do dziedziny religijnej lepiej odpowiada pragnieniom uczniów
odkrywania i weryfikowania rzeczy w sposób, który dowartościowuje autonomię i pojawianie się osobistych przekonań”51.
Również z dydaktycznego punktu widzenia model ten jest odpowiedni, ponieważ dowartościowuje rolę motywacji ucznia, a także
stanowi pole do zastosowania szerokiego wachlarza metod aktywizujących, których umiejętne stosowanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest nie do przecenienia.
Analiza pojęć religijnych uwidoczniła w dużym stopniu nieadekwatność pojęć i pokazała konieczność ich zmiany, która jawi
się często jako warunek dojrzewania wiary, a wręcz wejścia na
drogę wiary. Jeśli zaś chodzi o nauki związane z wychowaniem,
oferują one konkretne narzędzia do dokonywania zmian, o których mowa.
M. Nowak, Ku nowej edukacji zorientowanej na osobę, w: Pedagogika alternatywna – dylematy teorii i praktyki, praca zb. pod red. B. Śliwerskiego, Kraków 1998,
s. 40.
51
A. Fossion (i in.), Guide méthodologique..., dz. cyt., s. 27.
50
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Te dwie rzeczywistości – konieczność modyfikacji, rekonstrukcji nieadekwatnych pojęć z jednej strony i istnienie środków pedagogicznych, za pomocą których te zmiany można przeprowadzić
z drugiej strony – prowadzą do zaproponowania konkretnego –
pięcioetapowego – procesu transformacji pojęć religijnych w kontekście pedagogicznego modelu apropriacji, biorąc pod uwagę
szkolne ramy katechezy.

3.2.2. Fazy procesu transformacji pojęć religijnych
na przykładzie pojęcia stworzenia
Ostatnim etapem tej pracy będzie propozycja konkretnego pedagogicznego modelu transformacji pojęć w logice apropriacji.
Model ten zostanie opisany w pięciu fazach52. Będą one sukcesywnie objaśniane i ilustrowane przykładem na temat stworzenia
(zaznaczając go kursywą i innym krojem czcionki). Właściwe rozumienie pojęcia stworzenia ma niebagatelne znaczenie dla całego procesu chrześcijańskiego wychowania religijnego. Jak pisze
M. Heller, „nauka o stworzeniu, zwłaszcza w edukacji początkowej, głęboko zapada w podświadomość ucznia i często na całe
życie utrwala jego wyobrażenia o tym, ‘co Kościół uczy o stworzeniu świata’. A jeżeli są to ‘wyobrażenia mityczne’, de facto nie
odzwierciedlające doktryny Kościoła, lecz nieudolność (lub ignorancję) katechety, to mogą one być – i często bywają – powodem
utraty wiary i odejść od religii”53.
Jest to propozycja modelu, czyli pewnej drogi, którą pokonuje
się etapami. Nie będzie to więc konspekt lekcji w sensie ścisłym,
ponieważ praca, jaką ten model zakłada, nie da się zawrzeć w jed52
Przedstawię je w oparciu o: A. Fossion (i in.), Guide méthodologique..., dz.
cyt., s. 65-71.
53
M. Heller, Jak uczyć o stworzeniu świata?, w: Nauka – Wiara – Katecheza. Jak
mówić o relacjach nauka – wiara w katechezie?, praca zb. pod red. R. Janusza, B. Lisiaka, J. Poznańskiego, Kraków 2002, s. 159.
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nej lekcji. Katecheta, korzystając z tego modelu, będzie musiał
rozpisać poszczególne jego sekwencje na lekcje i przygotować ich
konspekty, których kształt będzie zależał od inwencji twórczej ich
autora, jak również możliwości realizacyjnych.
Pierwszym krokiem, zanim wejdziemy w samą dynamikę
uczenia się, będzie ustalenie celów badawczych. Sformułuję je tu
bardzo ogólnie, natomiast katecheta zrobi to szczegółowo dla każdej lekcji.
W przypadku tematu stworzenia cel będzie następujący:
– zrozumienie problemu stworzenia, jego celu, znaczenia, jak również
zrozumienie miejsca człowieka w dziele stworzenia.
– nabycie kompetencji transwersalnych.

Pierwsza faza: ekspresja posiadanych wyobrażeń, pojęć
Jak to zostało powiedziane wyżej, wszelki proces uczenia się
na jakiś konkretny temat rozpoczyna się od zmobilizowania, uaktywnienia wyobrażeń, pojęć już istniejących u uczniów. Dlatego
będziemy się starać na samym początku stworzyć warunki, pomóc
uczniom te pojęcia wyrazić. Ekspresja posiadanych wyobrażeń,
pojęć zakłada klimat życzliwości i umiejętności słuchania. Ważne
jest, w tym duchu, aby uczniowie czuli się uznani jako partnerzy
w poszukiwaniach, jako podmioty dialogu. Należy więc dowartościować równą godność wszystkich, bogactwo doświadczeń życiowych i obecność Ducha działającego w każdej z osób. To uznanie
wymaga od nauczyciela umiejętności aktywnego słuchania. Musi
porzucić on pozycję tego, który wszystko wie najlepiej i narzuca
z góry swoje rozwiązania.
Będzie zatem chodziło o stworzenie klimatu zaufania, aby mogło zaistnieć osobiste słowo. Klimat zaufania nie jest możliwy bez
aktywnego słuchania i dotyczy to nie tylko nauczyciela, ale również uczniów. Po stronie nauczyciela aktywne słuchanie będzie
się przejawiać nie tylko w jego życzliwości, ale również w jego
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zdolności przeformułowywania i podsumowywania wypowiedzi
uczniów. W ten sposób uczniowie poczują się rozumiani i uznani
w ich jednostkowości. Co do uczniów, aktywne słuchanie będzie
się przejawiać w bezwarunkowym szacunku dla drugiego, w trosce o dostrzeżenie jego niepowtarzalności. O roli wzajemnego
słuchania pisze również M. Braun-Gałkowska w swoich propozycjach konspektów katechez o miłości i rodzinie. Słuchanie daje
nauczycielowi, katechecie możliwość zorientowania się w wiadomościach, potrzebach, brakach, trudnościach, a także zainteresowaniach uczniów54.
Komunikacja pojmowana w ten sposób pozwoli uczniom ujawnić swoje wyobrażenia, wypowiedzieć się w pierwszej osobie.
Trzeba nadto podkreślić, że „faza ekspresji, pomijając nawet jej
wartość metodologiczną, polegającą na ujawnieniu pojęć uczniów,
ma swój udział w formacji psychologicznej, społecznej i etycznej
wówczas, gdy osiągnie ona jakość i autentyczność prawdziwej komunikacji”55.
Co zaś dotyczy samego przebiegu uczenia się, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, to otworzyć problem, stworzyć „sytuację
problemową” w celu obudzenia motywacji uczniów do zabrania
głosu. By go zrealizować, można odwołać się do różnorodnych
metod aktywizujących: czytanie dokumentów pisanych lub audiowizualnych z ustosunkowaniem się do prawd w nich zawartych (zgadzam się/nie zgadzam się, dlaczego?), postawienie w sytuacji, odgrywanie ról itp. Następnym krokiem będzie wyjaśnienie
i ukierunkowanie różnorodnych wypowiedzi, przeformułowując
je za zgodą autora. Zdarza się często, że wyobrażenia uczniów nie
dają się łatwo zidentyfikować. Rolą nauczyciela, katechety będzie
więc ich odszyfrowanie i zaproponowanie klasie pojęć jaśniejszych, bardziej czytelnych. Czasem nauczyciel będzie mógł wy-

54
55

Por. M. Braun-Gałkowska, Rozmowy o życiu i miłości, Warszawa 1986, s. 63.
A. Fossion (i in.), Guide méthodologique..., dz. cyt., s. 66
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chwycić w takim czy innym pytaniu jakieś ukryte wyobrażenie.
Wówczas będzie mógł go podjąć, wziąć pod uwagę.
Istnieje ścisły związek między pojęciami a uczuciowością. Ten
fakt sprawia, że nauczyciel powinien zwracać uwagę nie tylko na
treść wyrażenia, ale również na jego zabarwienie uczuciowe. Jest
to niebezpośredni i zawoalowany sposób wyrażenia swych pojęć
w sytuacji, kiedy uczuciowość jest mocno poruszona.
Sposobem, który ułatwia ekspresję uczniów, jest podzielenie
ich na grupy, niewielkie, tak by można było w nich efektywnie
pracować. Wymaga to od nauczyciela dobrego przygotowania metodycznego. Wskazówki dla pracy w grupach powinny być precyzyjne, jasne, aby każdy miał możność zabrać głos. Każdy członek
grupy może poprosić o dodatkowe wyjaśnienia. W trakcie pracy
nauczyciel będzie czuwał, aby wskazówki były poprawnie stosowane w każdej grupie. Na zakończenie pracy grupa wyznacza
przewodniczącego, który przekaże całej klasie wyniki wspólnej
wymiany. Nauczyciel może odwołać się do grupy, by sprawdzić,
czy przewodniczący przekazuje rzeczywiście to, o co chodziło
grupie.
Na tym etapie nie ma ani złych, ani dobrych odpowiedzi;
wszystkie wyrażenia należy zaakceptować, ponieważ mówią
zawsze jakąś prawdę o osobie mówiącej, o jej stosunku do omawianego problemu, jej sposobu rozumienia wiary itp. Ważne jest,
żeby reakcje negatywne, nieporozumienia, opory czy wręcz bunty
w dziedzinie wiary mogły zostać wypowiedziane w pełnej wolności. Niezadowolenie musi zostać wyrażone. Bez niego, jak pisze
A. Fossion, katecheza będzie się odbywać w jałowym klimacie,
z użyciem zapożyczonego języka, na marginesie realnych pytań,
problemów”56. Wolne wyrażenie posiadanych pojęć jest jednym
z konstytutywnych wymiarów katechezy; zapewnia jej egzystencjalny punkt zaczepienia, bez którego byłaby ona jedynie racjonalizacją pozbawioną odniesienia do życia.
56

A. Fossion, La catéchèse dans le champ de la communication, dz. cyt., s. 460.
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Nieskrępowana wymiana refleksji i świadectw w grupie katechetycznej posiada ogromną wartość, ponieważ prowokuje ona
często owocne konfrontacje punktów widzenia, jest źródłem wzajemnego ubogacania się i postępu w dojrzewaniu wiary. Nie możemy jednak trwać na tym etapie, gdyż groziłoby to gadulstwem,
bałaganem, kręceniem się ciągle wokół tych samych rzeczy. Katecheza musi wykraczać ponad logikę spontanicznych rozmów
i ukierunkować uczniów na krytykę ich spontanicznych wyobrażeń. Jest to moment bardzo delikatny, dlatego ważne jest, żeby nie
oderwać się zbyt nagle od ekspresji doświadczeń poprzez zbyt
gwałtowne przejście do analizy.
Ta faza ekspresji posiadanych pojęć jest czymś oryginalnym,
rzadko spotykanym w praktyce pedagogicznej, a jednocześnie
– jak wynika z analizy teorii konfliktu poznawczego i struktur
kognitywnych – jest ogniwem niezbędnym, zwłaszcza, jak chodzi
o pojęcia religijne, które opierają się procesom transformacji, będąc mocno zakorzenione w uczuciowości.
Zastosowanie pierwszej fazy do tematu stworzenia
W celu sprowokowania ekspresji realnych pojęć, wyobrażeń można
na przykład dać uczniom kartkę, na której będą zaznaczone różne koncepcje stworzenia. Można poprosić uczniów, aby zaznaczyli te koncepcje, które podzielają, albo przeciwnie, te, z którymi się nie identyfikują.
Za każdym razem uczeń powinien uzasadnić swe wybory. Oto kilka
stwierdzeń, które mogą być wykorzystane w tej fazie:
– Bóg stworzył świat; wyobraził go sobie, zaplanował i zorganizował
w najmniejszych detalach.
– Bóg stworzył świat z miłości, ponieważ sam jest Miłością.
– Bóg stworzył człowieka dając mu rozsądek; odrzucenie Bożego planu i używanie własnej wolności niczego nie wnosi.
– Świat w niczym nie jest potrzebny Bogu, który go stworzył z miłości. Stwarzając go, Bóg dał początkowy impuls i wszystko wprawił
w ruch. Po tym akcie wszystko funkcjonuje według zasady przyczyna → skutek.
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– Stwarzając nas, Bóg obdarzył nas wolnością. Mamy prawo wyboru. Bóg nie wywiera nacisku na naszą wolność. Czasem myślę, że
lepiej byłoby nie być wolnym. Jednak wolność zobowiązuje nas do
odpowiedzialności za nasze czyny.
– Jako osoby wolne możemy w pełni używać darów stworzenia i korzystać z nich, przekształcać je również. Świat nie jest niezmienny.
Bóg dał nam ważne miejsce w stworzeniu, abyśmy mieli udział w jego dokończeniu.
Jest rzeczą bardzo istotną, aby nauczyciel nie zajmował na tym
etapie stanowiska wobec opinii uczniów. Będzie natomiast czuwał nad
tym, aby każdy mógł zabrać głos i wyrazić swoje przekonania. Nauczyciel będzie miał za zadanie wynotować wyniki wypowiedzi i zrobić ich
syntezę. Ważne jest również, aby z zespołu wyobrażeń, pojęć wyrażonych przez uczniów wyłowić kilka pytań, które są im bliskie. Trzeba
będzie wybrać te najbardziej istotne, najbardziej rzeczowe i najbardziej
motywujące.
Można sobie na przykład wyobrazić, że wyłonią się następujące
pytania:
– Jak rozumieć stworzenie? Co to znaczy „stworzenie”?
– Jaki jest w rzeczywistości plan Boga, kiedy powołuje człowieka do
istnienia?
– Jakie jest nasze miejsce w stworzeniu?
Pytania te będą jednocześnie „celami-przeszkodami” do pokonania.
Po ich wyodrębnieniu można przejść do drugiej fazy.

Druga faza: Poszerzenie i analiza pojęć
Ten etap polega na wprowadzeniu do debaty alternatyw w stosunku do pojęć uczniów. Nauczyciel poszuka i przyniesie znaczące dokumenty, na których będzie można się oprzeć w celu rozpoczęcia poszukiwań. Podstawą pracy z dokumentami jest chęć
otwarcia, gotowość do słuchania, wzajemnej komunikacji.
Dokumenty, o jakich mowa, będą przedmiotem aktywnego
przyswajania. To, co się liczy w pracy z dokumentami, to wykroczenie poza stadium reakcji afektywnych i spontanicznych
i przejście do cierpliwej, szczegółowej i metodycznej analizy. W tej
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operacji uczeń zajmuje aktywną pozycję badacza, poszukującego.
„Pedagogika dokumentu – wychodząc od tekstów, obrazów, różnorodnych rysunków pozostających ściśle w statucie dokumentu,
to znaczy narzędzia obiektywnej informacji – polega na pozwoleniu uczestnikom grupy, spotkania katechetycznego na tworzenie
przez nich samych tej rozumności, inteligencji wiary, która charakteryzuje słowo katechetyczne, biorąc pod uwagę możliwość
porażki”57.
Korzystnie jest różnicować dokumenty, tak by mogły być źródłem różnych pojęć, a nawet sprzecznych ze sobą. Można ich
szukać w obszarze kultury (nauki pedagogiczne, aktualności,
dokumenty filozoficzne, literackie itp.), jak również w obszarze
wiary chrześcijańskiej (Pismo Święte, Tradycja, świadkowie, życie wspólnot chrześcijańskich wczoraj i dziś, dzieła sztuki, myśli
itp.).
Jeśli chodzi o wybór dokumentów, należy podkreślić, że trzeba uczniom proponować dokumenty – niezbyt liczne – które są
znaczące w odniesieniu do pojęć przedstawionych w pierwszej
fazie i do pytań, które te pojęcia obudziły, sprowokowały. Można wyszukiwać dokumenty według dwóch kryteriów: po pierwsze w odniesieniu do pojęć wyrażonych w pierwszej fazie w celu
ich pogłębienia, poszerzenia i po drugie, by otworzyć możliwość
odkrywania nowych pojęć. Wybrane dokumenty powinny zatem
mieć taką jakość, aby mogły zaspokoić pytania uczniów i obudzić
w nich pragnienie konfrontacji.
Ta faza dokumentacji zawiera w sobie identyfikację pojęć zawartych w dokumentach, ale również ich analizę krytyczną. Jest
to w efekcie moment powrócenia do klucza, wedle którego klasyfikowane były pojęcia, wyobrażenia uczniów podczas pierwszej

R. Marlé. Une nouvelle étape de la catéchese francaise, „Etudes” październik
1980, s. 399, art. cytowany przez: A. Fossion, La catéchese dans le champ de la communication, s. 452-453.
57
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fazy. Ten klucz będzie tu wzbogacany, pogłębiany poprzez dane
z analizowanych dokumentów.
Przypomnieć należy, że nauczyciel odgrywa w tej fazie rolę
przewodnika, eksperta, który dostarcza uczniom narzędzi w celu
ułatwienia im zaangażowania w osobiste w poszukiwanie i odkrywanie. Nauczyciel ma za zadanie dostarczyć klasie narzędzi
do analizy dokumentów, jak również czuwać nad ich dobrym wykorzystaniem. Stawką jest tutaj promowanie u uczniów autonomii
myśli i krytycznej analizy.
Przykład realizacji drugiej fazy na temat stworzenia
Przeprowadzone badania w odniesieniu do pojęcia stworzenia
wykazały, że jest ono rozumiane wąsko, najczęściej jako zapoczątkowanie stworzenia, jako powołanie do istnienia przez Boga.
Ważne jest, żeby od najwcześniejszych lat edukacji przekazywać
uczniom, że akt stworzenia nie wyczerpuje się w zapoczątkowaniu
istnienia, lecz jest ciągłym „dawaniem istnienia” lub podtrzymywaniem w istnieniu. Jest to bardzo istotne w kontekście współczesnych danych naukowych. „We współczesnej kosmologii konstruuje się różne modele kwantowego stwarzania Wszechświata
z nicości. Jeżeli będzie on (uczeń) pamiętał, że stwarzanie jest aktem ciągłym a nie tylko zapoczątkowaniem istnienia, nie będzie
miał kłopotów z rozróżnieniem stworzenia w sensie kwantowych
modeli kosmologicznych i stworzenia w sensie religijnym. Jeżeli
uczeń nawet nigdy nie spotka się z naukowo wyrafinowanymi
modelami kwantowego stwarzania (...), spotka się z teorią ewolucji i z zarzutem, że teoria ta eliminuje ideę stworzenia wszystkiego
przez Boga. Jeśli jednak uczeń będzie zdawał sobie sprawę z tego,
że stwarzanie świata jest ciągłe i nigdy się nie skończyło, nie będzie miał większych kłopotów ze zrozumieniem, że ewolucja bio-
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logiczna może być interpretowana jako część aktu kreacji”58. Stąd
konieczność drugiego etapu procesu uczenia się.
Po postawieniu problemu, klasa postara się nie odpowiadać natychmiast, lecz sięgnie do dokumentów, aby tam poszukać i samodzielnie
znaleźć odpowiedzi na postawione pytania. Proponujemy tutaj kilka dokumentów. Każdy dokument będzie analizowany oddzielnie. Postawimy sobie następujące pytanie: jakie informacje, jakie znaczenie wnosi dany dokument. W tej fazie należy również zaproponować metody
analizy i wskazówki do pracy. W tym konkretnym przypadku będzie to
analiza strukturalna tekstu59.
–
–
–
–

Proponuję wykorzystać do analizy następujące dokumenty60:
dokument na temat mitów o stworzeniu powstałych na Bliskim
Wschodzie
biblijne opowiadanie o stworzeniu (Rdz 1)
biblijne opowiadanie o stworzeniu (Rdz 2, 4b-3, 24)
współczesny dokument na temat pochodzenia człowieka i Wszech-
świata.

Owocem tego etapu pracy powinno być odkrycie, że:
– teksty biblijne o stworzeniu są osadzone w kontekście kulturowym
epoki, w której powstały(trzeba posiąść wiedzę na temat starożytnego obrazu świata, który jest wpleciony w biblijne opisy stworzenia),
– należy wziąć pod uwagę biblijne gatunki literackie, jeśli chce się odkryć właściwe przesłanie religijne tekstu,

M. Heller, Jak uczyć o stworzeniu świata?, dz. cyt., s. 161.
Analiza strukturalna jest metodą lektury tekstu, która traktuje ten ostatni
jako przedmiot autonomiczny, niezależny od swego kontekstu. Skupia ona uwagę na relacjach między poszczególnymi elementami danego tekstu. Sens tekstu
tkwi właśnie w wewnętrznych jego relacjach. Lektura strukturalna polega zatem
na dostrzeżeniu tych relacji. Na płaszczyźnie metodologicznej całe opowiadanie
ma dwa momenty: sytuację początkową, wyjściową i sytuację końcową. Opowiadanie rozgrywa się wokół transformacji dokonanej między tymi dwoma momentami.
60
Proponowane dokumenty pozabiblijne znajdują się w aneksie 3 do niniejszej pracy.
58
59
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– należy znaleźć odpowiedź na pytanie, czy właściwe jest stawianie
na tym samym poziomie interpretacyjnym danych naukowych o początkach wszechświata i danych biblijnych.
I. Propozycja komentowanej lektury opowiadania z Księgi Rodzaju 1
– Bóg stwarza przez słowo: Bóg powiedział.... i stało się tak, jak
powiedział”
– Bóg stwarza z miłości: „Bóg widział, że to było dobre”
– Ma plan szczęścia i łagodności: pożywienie roślinne
– Przestaje stwarzać, aby zostawić miejsce człowiekowi: stąd praca
człowieka, ale również szabat, dzień odpoczynku dla wszystkich,
a więc dzień równości społecznej.
II. Propozycja lektury opowiadania z Księgi Rodzaju 2
Transformacja
przyjęcie daru i negatywny
odbiór zakazu, granicy;
pożądanie: mieć wszystko
i być wszystkim; logika
węża: widzieć drugiego jako
konkurenta
Sytuacja wyjściowa

Sytuacja końcowa

harmonijna relacja z Bogiem,
w parze, z naturą dar Boga
wszystko jest dane, ale istnieje
ograniczenie rola prawa
polega na przypominaniu,
jakie jest miejsce drugiego

doświadczenie chciwości:
relacja zerwana z Bogiem
(sędzia) w parze z naturą
(ekologia)

To opowiadanie nie stanowi opisu stworzenia, lecz podejmuje kwestię
miejsca człowieka w stworzeniu, jego relacji z innymi stworzeniami oraz
z Bogiem. Główny problem, jaki stawia przed czytelnikiem ten fragment
Księgi Rodzaju, to problem braku:
– Jak przyjmuję i podejmuję brak w moim życiu?
Jest to pytanie fundamentalne, ponieważ odpowiedź na nie łączy się
z odpowiedzialnością za świat, innych lub z jej brakiem; z twórczym zaangażowaniem w rozwój lub biernym determinizmem; z logiką daru lub
logiką władzy i podporządkowywania sobie wszystkiego i wszystkich.
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Trzecia faza: Konfrontacja wyobrażeń, pojęć
Trzecia faza polega na systematycznej konfrontacji całości pojęć zebranych i rozszyfrowanych podczas dwóch pierwszych faz.
Trzecia faza jest w jakimś sensie odpowiedzią na oczekiwanie
uczniów, żeby samemu jasno zobaczyć, znaleźć równowagę, spójność zachwianą przez odkrycie pojęć odmiennych, jak również
przez analizę własnych pojęć. Ta konfrontacja jest zawsze trudna,
ponieważ zakłada u uczniów zakwestionowanie i przebudowanie
ich dotychczasowych wyobrażeń. Może ona nawet sprowokować
dyskomfort psychiczny czy poczucie niepewności, które może
się objawiać w formach oporu wobec zmian, a nawet blokad psychicznych.
Konfrontacja rozpoczyna się od przywołania wyobrażeń analizowanych podczas pierwszej fazy i jest kontynuowana przez ich
postawienie w relacji z tym, co zostało analizowane i odkryte podczas drugiej fazy, kiedy to miało miejsce pogłębienie kulturowe
i teologiczne. Nauczyciel, który odgrywa tutaj rolę przewodnika,
eksperta, musi dać wyraz potrójnej kompetencji:
 na poziomie treści; musi znać propozycje wiary chrześcijańskiej i umieć pomóc uczniom odkryć ich specyfikę oraz dowartościować w ich oczach najbardziej autentyczne i czytelne, rzeczowe jej wyrazy;
 na poziomie metodologicznym; tutaj nauczyciel powinien
stworzyć warunki do poszukiwań, warunki do zaistnienia pytań, otwierając w ten sposób przed uczniami drogi aktywnego przyswajania sobie zespołu treści wchodzących w proces
pedagogiczny;
 na płaszczyźnie relacji: nauczyciel będzie umiał połączyć wiedzę uczniów ze zdolnością jej komunikowania. Opierając się
na pojęciach uczniów wyrażonych podczas pierwszej fazy, nauczyciel pomoże uczniom pogłębić refleksję w ramach, w kontekście ich własnych pytań.
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Przykład przebiegu trzeciej fazy na temat stworzenia
Po zakończeniu analizy dokumentów i wypunktowaniu z nich najważniejszych kwestii, przechodzimy do konfrontacji dokumentów. Będziemy szukać wyzwań, wartości i antywartości, które są w tych dokumentach zawarte. Jeśli, na przykład, wybierzemy logikę konkurencji, to
jakie to będzie miało skutki w relacjach społecznych, jaki typ społeczeństwa zbudujemy w oparciu o tę logikę. W tej fazie najważniejszą sprawą
będzie uwypuklenie oryginalności orędzia judeo-chrześcijańskiego. Pokażemy to, konfrontując ze sobą różne analizowane opowiadania. Tak
więc, w ramach postawionej hipotezy, można będzie szukać różnic między opowiadaniem z Rdz 1 a mitami o stworzeniu u Babilończyków:
Mity babilońskie
– wielu bogów
– gwiazdy: bogami
– człowiek niewolnikiem
– człowiek jest zły
– walka na początku
– odpoczynek tylko dla bogów

Księga Rodzaju 1
– jeden Bóg
– gwiazdy: stworzeniem
– człowiek obrazem Boga, panem
– człowiek jest dobry i jest panem (wolny)
– nie ma walki
– odpoczynek dla wszystkich (szabat)

W dalszej kolejności postawimy sobie pytanie o relacje między danymi naukowymi a danymi biblijnymi dotyczącymi początku Wszechświata. Czy pozostają one w sprzeczności w stosunku do siebie, czy
też nie? Czy nauka (astrofizyka, paleontologia) i opowiadania biblijne
o stworzeniu wychodzą od tych samych pytań?

Czwarta faza: sprawdzenie wartości nowych pojęć poprzez realizację
zadania
Ta czwarta faza następuje po najtrudniejszej dla ucznia fazie,
najbardziej wytrącającej z równowagi. Stąd też bardzo ważne
jest, aby teraz stworzyć warunki pomocne do osiągnięcia nowej
równowagi. Chodzi w tej fazie o utrwalenie nowo nabytej wiedzy,
jeszcze nie osadzonej, aby uniknąć powrotu do dawnych pojęć.
Utrwalić jeszcze kruchą wiedzę oznacza dać uczniowi możliwość
wypróbowania i sprawdzenia jej przydatności do rozwiązania
nowego problemu czy wypełnienie nowego zadania. Procedura
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utrwalania polega – innymi słowy – na przekształcaniu wiedzy
w narzędzia. O ile uczeń będzie mógł sprawdzić użyteczność dla
życia nowych pojęć, o tyle mają one szansę być przyswojone przez
ucznia w sposób trwały.
Aby zrealizować to zadanie utrwalenia, można odwołać się do
pedagogiki zróżnicowanej, posługującej się całą paletą metod aktywizujących, tak by każdy uczeń mógł przyswajać sobie wiedzę
według własnego rytmu.
Przykład zastosowania czwartej fazy do tematu stworzenia
Dotychczasowa praca pozwoliła zobaczyć kwestię stworzenia w nowym świetle. Będzie teraz chodziło o utrwalenie tych odkryć, by uniknąć ryzyka powrotu do starych pojęć. Ta praca pozwoli wypróbować
pojęcia nabyte w trakcie procesu uczenia się. Proponuję wykorzystać
w tej fazie dokument ikoniczny (obraz) przedstawiający dzieło stworzenia. Może to być fragment malowidła z Kaplicy Sykstyńskiej dotyczący
stworzenia. Uczniowie będą mieli za zadanie przeanalizowanie treści
tego obrazu z wykorzystaniem własnej wiedzy o stworzeniu. Pomocą
w pracy może służyć pytanie: Co można powiedzieć o stworzeniu, patrząc na ten obraz? Będzie to nowe zadanie do wykonania, które jednocześnie będzie momentem weryfikacji nowych pojęć.

Faza piąta: Ekspresja nowych (zmienionych) pojęć
W piątej fazie chodzi przede wszystkim o umożliwienie
uczniom ekspresji przebytej drogi. Jest to moment, kiedy mogą
powtórnie wypowiedzieć nie tylko swoje odkrycia, ale również
transformację pojęć, jaka się dokonała w nich podczas całego
procesu uczenia się. Inaczej mówiąc, chodzi o obudzenie świadomości pasażu, przejścia, jakiego dokonali między pierwszymi
spontanicznymi wyobrażeniami, a tymi nowymi, które nabyli.
W rzeczywistości ta piąta faza jest rodzajem autoewaluacji; uczeń
uświadamia sobie postęp, jaki się w nim dokonał. Wyraża również nowe pytania, które się w nim rodzą.
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Jeśli chodzi o realizację tej ostatniej fazy, reekspresja wyobrażeń może przybrać różnorodne formy, w zależności od tematu, od
stopnia zaangażowania uczniów, klimatu w klasie. Mogą to być:
wypowiedzi w parach, artystyczna twórczość indywidualna lub
grupowa czy zespołowa, wypowiedź na forum, przygotowanie
zajęć pozaklasowych.
Przykład realizacji piątej fazy na temat stworzenia
Faza ewaluacji na zakończenie całej sekwencji uczenia się jest bardzo istotna. Chodzić będzie o ewaluację całej przebytej drogi w odniesieniu do pytań postawionych na samym początku i w odniesieniu do
celów, jakie zostały wyznaczone. Można tu postawić cały szereg pytań:
Co zostało osiągnięte w stosunku do wyjściowych oczekiwań i postawionych celów? Co się udało, powiodło? Czego nie udało się zrobić?
Czy jesteśmy bogatsi o wiedzę, umiejętności? Czy nauczyliśmy się lepiej być ze sobą? Co zapamiętam z tego tematu? Co on zmieni w moim
życiu osobistym, klasowym?
Powyższe pytania zakładają pewną aktywność. Trzeba będzie porównywać, opisywać, tworzyć itp. Po tej ewaluacji-syntezie uczeń zostaje zaproszony do twórczej pracy: Jak mogę uczestniczyć w dziele
stworzenia w świecie, w którym żyję? Realizacja tej pracy może mieć
miejsce w grupie lub indywidualnie i może przybrać dowolne formy:
plan na życie, wiersz, plakat itp.

To pierwsze podejście do tematu stworzenia może być dobrą
podstawą do podjęcia innych kwestii, bardziej szczegółowych,
dotyczących stworzenia, na przykład:
– stworzenie a wolność
– człowiek współ-stwórca
– stworzenie a świętowanie niedzieli.
Zaproponowana „droga” wydaje się być realnym środkiem
sprzyjającym spotkaniu witalnych dróg Boga i dróg ucznia na lekcjach religii, które będą nosiły znamiona wychowania prawdziwie
chrześcijańskiego, to znaczy będą przyczyniały się do dojrzewania
wiary.
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Zakończenie
Praca miała na celu zdiagnozowanie, jak młodzież klas maturalnych rozumie kluczowe dla katolicyzmu pojęcia religijne.
Diagnoza ta była konieczna z uwagi na fakt, że pojęcia religijne,
zwłaszcza pojęcie Boga, odgrywają istotną (jeśli nie najistotniejszą) rolę w procesie dojrzewania wiary. Dojrzewanie zaś wiary
leży u podstaw procesu wychowania chrześcijańskiego.
Problem pracy został rozwiązany w oparciu o analizę literatury oraz badania własne. Analiza literatury dotyczyła w pierwszym
rzędzie religijności, by można było ustalić jej elementy strukturalne i proces dojrzewania. Badając strukturę religijności, doszłam do
przekonania, że element świadomości związany z przekonaniami
i pojęciami stanowi w dużej mierze o jakości religijności. Pojawiło
się zatem pytanie o możliwość kształtowania właściwych pojęć religijnych w procesie wychowania chrześcijańskiego.
Podjęcie badań własnych miało na celu zweryfikowanie założeń teoretycznych i postawienie diagnozy, jak maturzyści, a więc
osoby, które ukończyły wszystkie szczeble szkolnej edukacji religijnej, rozumieją najważniejsze pojęcia katolicyzmu i czy to rozumienie ma jakiś związek z poziomem religijności. Zastosowanie
Skali Religijności Personalnej pozwoliło wyodrębnić grupy skrajne: osoby o religijności personalnej, którą traktuję jako dojrzałą,
i osoby o religijności apersonalnej, niedojrzałej. Porównanie tych
grup pod względem religijności pozwoliło stwierdzić, że istnieje istotny związek między stopniem dojrzałości religijnej a rozumieniem pojęć religijnych zarówno na poziomie denotacji, jak
i konotacji.
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Analizując rozumienie religijnych pojęć maturzystów na poziomie denotacji i konotacji, można było stwierdzić w wielu wypadkach ich nieadekwatność w stosunku do Objawienia, które
stanowi podstawowe źródło treści w procesie religijnej edukacji.
Badani, których religijność jest niedojrzała, apersonalna posiadają
często nieprecyzyjne, płytkie, a zdarzało się że całkowicie błędne
pojęcia, niezgodne z nauczaniem Kościoła. Często można było odnieść wrażenie, że są na poziomie wiedzy ucznia z II klasy szkoły
podstawowej. Najbardziej różnicującymi pojęciami były pojęcia
Boga, pojęcia eschatologiczne, a także pojęcie Kościoła. Wydaje się
to być logiczne: jeśli Bóg budzi niepokój, lęk, to życie po śmierci
nie może napawać nadzieją, a skoro nie ma nadziei, to życie jako
Kościół, jako wspólnota nie ma sensu. I odwrotnie – w przypadku osób o religijności bardziej dojrzałej, personalnej – jeśli Bóg jest
dobry, to życie po śmierci jawi się jako nadzieja spotkania z Nim
twarzą w twarz, a poprzez życie jako wspólnota Kościoła już po
części Boga „oglądamy” antycypujemy pełną komunię z Nim.
Pojęcia maturzystów na temat Boga, stworzenia, grzechu, zła
i cierpienia, sprawiedliwości Bożej, sądu ostatecznego, zmartwychwstania, życia wiecznego oraz Kościoła zostały poddane
analizie teologicznej, która wykazała ich nieadekwatność w stosunku do Objawienia. W związku z tym, że pojęcia są niepełne,
nieprecyzyjne, a czasem błędne, a wiadomo, że odgrywają istotną rolę w procesie dojrzewania religijnego powstał problem ich
transformacji. Istnieje wiele modeli pedagogicznych służących nabywaniu pojęć. W tej pracy został zastosowany model apropriacji jako najbardziej, w moim przekonaniu, adekwatny, najlepiej
nadający się do transformacji pojęć religijnych. Przy użyciu tego
modelu została zaproponowana pięcioetapowa droga transformacji pojęć na przykładzie pojęcia stworzenia, przewidziana głównie
dla nauczania religijnego lub katechezy prowadzonej w ramach
szkoły. Może ona jednak być zaadaptowana, po wprowadzeniu
koniecznych modyfikacji, do innych form wychowania chrześcijańskiego: koła biblijne, grupy duszpasterskie itp.

247

Powyższa refleksja pozwala stwierdzić, że jest rzeczą nie tylko
konieczną, ale również zupełnie możliwą rozpoczęcie pracy transformacji pojęć religijnych. Pedagogika katechetyczna, korzystając
z bogatego wkładu współczesnych nauk z dziedziny edukacji, jest
w stanie stworzyć niezbędne warunki do takiej pracy, która oczywiście będzie długotrwała, trudna i wymagająca.
Kwestia pojęć i ich transformacji jest kwestią nową zarówno
w polu dyscyplin świeckich, jak i w dziedzinie religijnej. Domaga
się ona z całą pewnością poważnej formacji katechetów i nauczycieli religii. Otwiera to pole do dalszych badań w obszarze pedagogiki religijnej.
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Aneks 1
NARZĘDZIA BADAWCZE ZASTOSOWANE W PRACY

Zakreśl właściwe
Płeć: K M

KWESTIONARIUSZ ANKIETY

1.

Kim, według Ciebie, jest Bóg?

2.

Co według Ciebie oznacza, że Bóg stworzył świat?

3.

Co to znaczy, że człowiek jest wolny?

4.

Na czym, według Ciebie polega grzech?

5.

Kiedy widzisz zło, cierpienie, albo kiedy sam(a) go doświadczasz, co wtedy
myślisz o Bogu?
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6.

Co to znaczy, że Bóg jest sprawiedliwy?

7.

Jak wyobrażasz sobie Sąd ostateczny?

8.

Jak rozumiesz zmartwychwstanie?

9.

Jak wyobrażasz sobie życie wieczne?

10. Czym, według Ciebie, jest Kościół?
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SKALA RELIGIJNOŚCI PERSONALNEJ (SRP) (R. Jaworski)
Instrukcja
Skala zawiera szereg zdań dotyczących różnych aspektów życia religijnego. Zadaniem
Twoim jest stwierdzenie, w jakim stopniu zdania tu zawarte zgadzają się z Twoimi
własnymi przekonaniami i Twoim postępowaniem.
Odpowiedzi swoje będziesz wyrażać liczbowo na skali od 1 do 7. W tym celu czytaj
każde stwierdzenie oddzielnie, zwracając uwagę na jego treść i odpowiedz, w jakim
stopniu z tą treścią się zgadzasz lub nie zgadzasz się. Oceniając, korzystaj z podanej
niżej skali:
7 – zdecydowanie tak (zdecydowanie zgadzam się)
6 – tak (zgadzam się)
5 – raczej tak (raczej zgadzam się)
4 – nie mogę się zdecydować
3 – raczej nie (raczej nie zgadzam się)
2 – nie (nie zgadzam się)
1 – zdecydowanie nie (zdecydowanie nie zgadzam się)
Przykład: „Wiara pomaga mi zrozumieć sens życia”. Jeżeli z tym zdaniem
zdecydowanie się zgadzasz, postaw X w kolumnie oznaczonej numerem 7, jeżeli nie
możesz się zdecydować, postaw X pod numerem 4 itd.
Staraj się udzielać odpowiedzi zgodnie z własnymi przekonaniami. W Skali
nie chodzi o znajomość oficjalnej nauki Kościoła, lecz o Twój punkt widzenia. Badania
są anonimowe. Proszę więc odpowiadać szczerze, zgodnie z własną oceną rzeczy.
Tylko wówczas badania będą wartościowe. Odpowiadaj na wszystkie twierdzenia.
Dziękuję.

1
1. Wiara pomaga mi zrozumieć sens życia.
2. Wiele praktyk wykonuję ze względu na opinię środowiska.
3. Moim zdaniem Bóg jest bardziej miłującym Ojcem niż Sędzią.
4. To, co dla innych jest „zrządzeniem losu”, ja odbieram jako
wolę Bożą.
5. Boże sprawy są moimi sprawami.
6. Kontemplacja religijna jest mi obca.
7. Kiedy widzę wszystkie nieszczęścia tego świata i pomyślę,
że Bóg jest wszechmocny, czuję bunt przeciw Niemu.
8. Ustawicznie staram się pogłębiać moją wiedzę religijną.
9. Wybór naszego sposobu życia powinien odpowiadać temu,
czego oczekuje od nas Bóg.
10. Bóg, w którego wierzę, jest Bogiem biernym – nie wchodzi
w relacje z człowiekiem.
11. Człowiek jest odpowiedzialny przed Bogiem za wszystko,
o czym myśli i co czuje.
12. Religia w sposób istotny wpływa na moje codzienne decyzje
życiowe.

2

3

4

5

6

7
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13. Często modlę się za innych.
14. Boję się, żeby Bóg mnie nie ukarał i dlatego unikam
pewnych czynów.
15. Mam świadomość, że trwam w kontakcie z Bogiem nawet
wtedy, gdy zajmuję się pracą czy zabawą.
16. Jestem przekonany (-a), że Bóg jest we mnie.
17. Staram się odczytywać wolę Bożą i odpowiadać na nią
swoim życiem.
18. Praktyki religijne nie odgrywają w moim życiu większej roli.
19. Bóg jest Sędzią surowym i nie będzie miał miłosierdzia dla
ludzi.
20. Chciałbym (chciałabym), aby każdy mój czyn był dla Boga
znakiem mojej miłości.
21. Moje postępowanie moralne wynika z moich przekonań
religijnych.
22. Często odczuwam bliskość Boga.
23. Rozmyślania religijne są dla mnie źródłem radości.
24. Jestem dumny, że jestem chrześcijaninem.
25. W moim codziennym życiu nie odczuwam związku
z Bogiem.
26. Częstą formą mojej modlitwy jest modlitwa dziękczynna.
27. Zaangażowanie w życie Kościoła jest źródłem mojej
satysfakcji.
28. Nie sądzę, by Bóg miał wobec mnie jakieś określone plany.
29. Często myślę na tematy związane z Bogiem.
30. Na pogłębienie mojej religijności nie pozwala mi moja
zewnętrzna sytuacja życiowa.
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Test do badania znaczenia pojęcia „Bóg”
Proszę podkreślić znaczenie, jakie dla Pani/Pana posiada pojęcie „Bóg”.
Przykład:
Jeżeli określenie „serdeczny” jest bardzo ściśle związane z pojęciem „Bóg”, wtedy
proszę postawić znak X w miejscu jak niżej
serdeczny

X

chłodny

Jeżeli określenie „serdeczny” jest ściśle związane z pojęciem „Bóg”, wtedy proszę
zaznaczyć to w ten sposób:
serdeczny

X

chłodny

Jeśli łączy się ono nieznacznie z określeniem „serdeczny”, wtedy proszę to
zaznaczyć tak:
serdeczny

X

chłodny

Jeżeli pojecie to jest dla Pani/Pana jednakowo odległe od obu przeciwstawnych
krańców skali, proszę zaznaczyć to tak:
serdeczny

X

chłodny

Oceniając, proszę posługiwać się wszystkimi przymiotnikami.
W części drugiej i trzeciej oraz w przypadku pozostałych pojęć proszę postępować
podobnie.

I. Myślę, że Bóg jest…
serdeczny

chłodny

wymagający

niewymagający

prosty

skomplikowany

zaangażowany

obojętny

radosny

smutny

aktywny

bierny

wyrozumiały

surowy

atrakcyjny

nieatrakcyjny
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zrozumiały

niezrozumiały

bliski

daleki

II. Myśl o Bogu wywołuje we mnie uczucia…
bezpieczeństwa

zagrożenia

wolności

zniewolenia

radości

smutku

zawierzenia

zwątpienia

zaangażowania

obojętności

bliskości

oddalenia

ufności

nieufności

odprężenia

napięcia

przyjaźni

niechęci

akceptacji

odrzucenia

III. Moje kontakty z Bogiem są…
trwałe

nietrwałe

bogate

ubogie

aktywne

bierne

angażujące

obojętne

ważne

nieważne

stałe

zmienne

samodzielne

zależne

dobrowolne

wymuszone

głębokie

płytkie

radosne

smutne

STWORZENIE ŚWIATA jest
angażujące

obojętne

bezpieczne

zagrożone

trwałe

ulotne

łatwe

trudne

pożyteczne

szkodliwe

podarowane

zasłużone
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powszechne

elitarne

atrakcyjne

nieatrakcyjne

cenne

bezwartościowe

interesujące

nudne

łagodne

surowe

pewne

niepewne

przyjazne

wrogie

radosne

smutne

ważne

nieistotne

WOLNOŚĆ jest
angażująca

obojętna

bezpieczna

zagrożona

trwała

ulotna

łatwa

trudna

pożyteczna

szkodliwa

podarowana

zasłużona

powszechna

elitarna

atrakcyjna

nieatrakcyjna

cenna

bezwartościowa

interesująca

nudna

łagodna

surowa

pewna

niepewna

przyjazna

wroga

radosna

smutna

ważna

nieistotna

GRZECH jest
angażujący

obojętny

bezpieczny

zagrażający

trwały

ulotny

łatwy

trudny

pożyteczny

szkodliwe

podarowany

zasłużony

powszechny

elitarny

atrakcyjny

nieatrakcyjny

cenny

bezwartościowy

interesujący

nudny
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łagodny

surowy

pewny

niepewny

przyjazny

wrogi

radosny

smutny

ważny

nieistotny

CIERPIENIE jest
angażujące

obojętne

bezpieczne

zagrażające

trwałe

ulotne

łatwe

trudne

pożyteczne

szkodliwe

podarowane

zasłużone

powszechne

elitarne

atrakcyjne

nieatrakcyjne

cenne

bezwartościowe

interesujące

nudne

łagodne

surowe

pewne

niepewne

przyjazne

wrogie

radosne

smutne

ważne

nieistotne

SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA jest
angażująca

obojętna

bezpieczna

zagrażająca

trwała

ulotna

łatwa

trudna

pożyteczna

szkodliwa

podarowana

zasłużona

powszechna

elitarna

atrakcyjna

nieatrakcyjna

cenna

bezwartościowa

interesująca

nudna

łagodna

surowa

pewna

niepewna

przyjazna

wroga

radosna

smutna

ważna

nieistotna
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SĄD OSTATECZNY jest
angażujący

obojętny

bezpieczny

zagrażający

trwały

ulotny

łatwy

trudny

pożyteczny

szkodliwy

podarowany

zasłużony

powszechny

elitarny

atrakcyjny

nieatrakcyjny

cenny

bezwartościowy

interesujący

nudny

łagodny

surowy

pewny

niepewny

przyjazny

wrogi

radosny

smutny

ważny

nieistotny

ZMARTWYCHWSTANIE jest
angażujące

obojętne

bezpieczne

zagrożone

trwałe

ulotne

łatwe

trudne

pożyteczne

szkodliwe

podarowane

zasłużone

powszechne

elitarne

atrakcyjne

nieatrakcyjne

cenne

bezwartościowe

interesujące

nudne

łagodne

surowe

pewne

niepewne

przyjazne

wrogie

radosne

smutne

ważne

nieistotne

ŻYCIE WIECZNE jest
angażujące

obojętne

bezpieczne

zagrożone
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trwałe

ulotne

łatwe

trudne

pożyteczne

szkodliwe

podarowane

zasłużone

powszechne

elitarne

atrakcyjne

nieatrakcyjne

cenne

bezwartościowe

interesujące

nudne

łagodne

surowe

pewne

niepewne

przyjazne

wrogie

radosne

smutne

ważne

nieistotne

KOŚCIÓŁ jest
angażujący

obojętny

bezpieczne

zagrożony

trwały

ulotny

łatwy

trudny

pożyteczny

szkodliwy

podarowany

zasłużony

powszechny

elitarny

atrakcyjny

nieatrakcyjny

cenny

bezwartościowy

interesujący

nudny

łagodny

surowy

pewny

niepewny

przyjazny

wrogi

radosny

smutny

ważny

nieistotny
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Aneks 2
Dokumenty do pracy nad tematem stworzenia

Dokument 1.

2 faza procesu transformacji pojęć
Mity starożytnego Wschodu na temat stworzenia61
Kosmogonie m e z o p o t a m s k i e. Mezopotamski poemat
Enuma elisz jest przykładem najbardziej kompletnej starożytnej kosmogonii, jaka dotrwała do naszych czasów. Powstała prawdopodobnie
w czasach I dynastii babilońskiej, czyli ok. XVIII w. p.n.e., doskonale wyraża idee sumeryjskie i akadyjskie. Według tej kosmogonii na początku
były 2 bezmiary płynne, Apsu [‘woda słodka’] i Tiamat [‘woda słona’],
pomieszane ze sobą. Wiele pokoleń bogów następowało po sobie, wśród
nich był także Ea, bóg wód. „Młodzi bogowie” niepokoili „starych”. Kiedy Apsu zastanawiał się, czy ich pochłonąć, został pokonany przez Ea,
który skrępował go łańcuchami i uśmiercił.
Wreszcie narodził się Marduk, syn Ea, który postanowił zniszczyć
Tiamat i pierwotny ocean rojący się od potworów. Marduk zwyciężył Tiamat, przecinając ją na 2 części jak suszoną rybę – połowę zużył, tworząc
sklepienie niebios. Założył rygle, ustanowił strażników i nakazał im, by
nie pozwolili umknąć jej wodom. Ostatnim etapem stworzenia było powołanie do życia człowieka. Marduk pragnął, by człowiek podjął próbę „służenia bogom, aby im ulżyć” (VI 8). Lecz jeden z bogów, Kingu, zachęcał
potajemnie Tiamat do walki. Kingu został jednak zdemaskowany i złożony w ofierze przez Ea, który z jego krwi stworzył ludzkość i nakazał jej
służyć bogom (VI33-34). W ten sposób człowiek powstał z negatywnego
aspektu bóstwa, a jego postać stworzona została w celach użytkowych.
61
Religia. Encyklopedia PWN, red. naukowa T. Gadacz, B. Milerski, t. 9, PWN,
Warszawa 2003, s. 148.
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Dokument 2.

2 faza procesu transformacji pojęć
Jak powstał Wszechświat?62
W zeszłym stuleciu ludzkość dokonała fantastycznego postępu. Zasób wiedzy i możliwości człowieka nadal się poszerza w niespotykanym dotąd tempie. Wjechaliśmy w XX wiek konno, a wylecieliśmy z niego
statkami kosmicznymi. Wkroczyliśmy w XX wiek z mechaniką Newtona,
a wyszliśmy z relatywistyczną mechaniką kwantową. W 1900 roku
nie potrafiliśmy wyleczyć najdrobniejszej infekcji, teraz umiemy wszczepiać ludziom nowe serca. Nie wiedzieliśmy nawet, co to jest galaktyka,
a teraz badamy ich miliony. Być człowiekiem w minionym półwieczu to
niewiarygodne doświadczenie. Wszystko wydaje się nam tak oczywiste,
a jednak jest naprawdę niesamowite.
Cała ta wiedza zmieniła nasze życie i sposób patrzenia na wszechświat, na świat, w którym żyjemy, i na nas samych. W zasadzie cały
postęp był możliwy dzięki zastosowaniu metody naukowej. Metoda naukowa kwestionuje wszystko, nie uznaje żadnych dogmatów i stara się
opracować teorie, które najlepiej wyjaśniają rezultaty przeprowadzanych
eksperymentów. Całe pokolenia naszych najtęższych umysłów uczyły
się tego sposobu rozumowania, na nim się wychowały i jemu poświęciły
swoje życie. Armie ekspertów poszerzyły wiedzę człowieka, przekraczając niezliczone granice poznania w fizyce, astronomii, kosmologii, chemii, biologii, medycynie i technice. Pewną niedogodność stanowi jednak
fakt, że jeden człowiek właściwie nie jest w stanie ogarnąć całości naszej wiedzy, nie jest w stanie ocenić, gdzie się znajdujemy, ani zrozumieć, jakie to wszystko ma znaczenie. Nie potrafi więc wykształcić spójnego światopoglądu czy osobistej filozofii.

Na podstawie: K. Pedersen, Wszechświat Jenny, Wyd. WAM, Kraków
2005, s. 17-18, 58-64. Katecheta może pogłębić swoją wiedzę na temat początków
Wszechświata również na podstawie lektury książki H. Reeves, J. De Rosnay, Y.
Coppens, D. Simonnet, Najpiękniejsza historia świata. Tajemnice naszego pochodzenia,
Cyklady, Warszawa 1997. Ze względu na fakt, że obie cytowane tu książki są napisane przystępnym językiem, katecheta może zaproponować ich przeczytanie
uczniom bardziej zainteresowanym tą tematyką.
62
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Wymieńmy tylko niektóre z najświeższych naukowych sensacji:
– W skałach z Marsa odkryto skamieliny, które mogą być najprostszymi formami życia.
– Superkomputery z siecią neuronową wspomagają sztuczną inteligencję wzorowaną na ludzkiej.
– Fizycy bliscy są sformułowania Wielkiej Zunifikowanej Teorii.
– Naukowcy rozszyfrowują kody informacji DNA, odkrywając tajemnice życia.
– Mechanika kwantowa przepowiada utworzenie cząstek, a być może
całych wszechświatów z próżniowej pustki.
– Umysł może być bardziej podobny do hologramu niż do komputera.
– Możliwe, że istnieje nieskończona liczba wszechświatów i cały czas
powstają nowe.
Około 15 miliardów lat temu – jak uważają naukowcy – cała energia
(wiązki i siły) naszego wszechświata była zamknięta w jednym, maleńkim punkcie. Jak się tam znalazła – tego można się tylko domyślać. Być
może umieściła ją tam naprawdę ogromna czarna dziura, być może jakaś
niestała osobliwość, a może Bóg. W każdym razie wydarzyło się coś, co sprawiło, że ten punkcik wybuchł i cała energia naszego wszechświata wytrysnę
ła w istnienie, rozlatując się na wszystkie strony i tworząc tę pęczniejącą
kulę, która rozszerza się po dziś dzień. Był to, oczywiście, słynny Wielki
Wybuch.
Wszystko zaczęło się od punktu. Punkt wybuchł i przemienił się w pęczniejącą kulę wszechświata, która jest naszym domem. Na początku była
to niewiarygodnie gęsta, gorąca bryła energii. Jednak rozszerzając się,
wszechświat ulegał ochłodzeniu. W miarę ochładzania się wszechświata
ssanie grawitacji ściskało niektóre obszary w duże obłoki wodoru i helu,
z których ostatecznie powstały galaktyki, gwiazdy, planety i my. Z rozgrzanych do białości punktów energii powstały olbrzymie, ciemne chmury
niemal identycznych atomów. A w tym wszystkim już wtedy zawarta była
potencjalna możliwość tworzenia skomplikowanych wzorów energii, które myślą, śmieją się, kochają i stanowczo za często oglądają telewizję.
Wielki Wybuch wyzwolił taką ilość energii, że już po sekundzie istniały tylko pojedyncze protony, neutrony, neutrina i elektrony w gwałtownie rozrastającej się, rozgrzanej do białości zupie. Najbardziej zadziwiającą rzeczą jest to, że naukowcy mogą stworzyć matematyczne
modele czterech elementarnych cząstek i ich pól siłowych oraz potrafią
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wyjaśnić, w jaki sposób ta rozżarzona zupa z cząsteczek i energii rozszerzała się i ochładzała. W miarę spadania temperatury tej zupy, w wyniku oddziaływań elektromagnetycznych formowały się atomy wodoru
i helu. Na skutek działania grawitacji i momentu pędu atomy te tworzyły
wielkie, gazowe obłoki, które zaczęły się obracać i kurczyć do postaci
wirujących dysków. Siła grawitacji sprawiała, że te wirujące obłoki dawały
początek galaktykom. Wewnątrz młodych galaktyk, pomiędzy rozpiętymi ramionami wirującego gazu, grawitacja tworzyła lokalne skupiska gazów i wiry. Następnie, na skutek działania grawitacji, lokalne gazowe
wiry zbijały się w gęste gazowe bryły, które przekształcały się w gwiazdy.
We wnętrzu gwiazd grawitacja ściska atomy wodoru i helu tak mocno,
że te rozpadają się na tylko dodatnio naładowane jądra. W miarę jak te
jądra są przyciągane coraz bliżej i bliżej, silne oddziaływanie przezwycięża
odpychające się siły elektromagnetyczne protonów, a to uruchamia silnik
reakcji termojądrowej. W procesie syntezy jądra wodoru i helu łączą
się w cięższe, bardziej złożone skupiska protonów i neutronów. W termojądrowych piecach, które nazywamy gwiazdami, zostają ostatecznie
ugotowane wszystkie podstawowe pierwiastki, włącznie z żelazem. To
właśnie robią gwiazdy. Gotują jądra atomowe - klocki, z których powstają
wszystkie pierwiastki chemiczne.
Nauka wyjaśnia również, w jaki sposób delikatna równowaga pomiędzy grawitacją i silnym oddziaływaniem daje początek i podtrzymuje proces
syntezy. Tłumaczy, w jaki sposób masa gwiazdy determinuje jej tempo
spalania i jej przeznaczenie, oraz określa, które gwiazdy przemienia się
w supernowe, eksplodując i rozsypując gwiezdny pył po całej galaktyce. Gwiezdny pył miesza się następnie z resztkami wodoro-helowej zupy,
pływającymi wewnątrz galaktyki. Dzięki temu ewolucja galaktyki zostaje podtrzymana. W jej wyniku powstają asteroidy, księżyce i planety –
wszystkie stworzone z gwiezdnego pyłu, krążącego wokół gwiazd następnej generacji.
Utworzone z gwiezdnego pyłu planety posiadają bogatą kolekcję nowych klocków lego –pierwiastków chemicznych, zamkniętych w ich wnętrzach i gotowych do tworzenia bardziej złożonych wzorów informacji. Wraz
z planetami powstaje nowy zestaw zasad. Określają one, jak będą się zachowywać planety. Masa planety i jej odległość od słońca determinują sposób, w jaki dana planeta będzie się rozwijać. Czy jej ciśnienie grawitacyjne i radioaktywny rozpad (oddziaływanie słabe) uranu sprawią, że będzie
wystarczająco gorąca, aby jej jądro stopiło się i przekształciło w bryłę cie-
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kłych metali? Czyta roztopiona planeta zagotuje niektóre ze swoich lżejszych pierwiastków tak, że przybiorą formę gazów? Czy te gazy wydostaną
się na powierzchnię? Czy grawitacja planety będzie wystarczająco silna, aby
pochwycić te gazy i utworzyć z nich atmosferę i oceany?
Napisano setki książek dotyczących kosmologii, opisujących galaktyki,
cykle życiowe gwiazd, rodzaje gwiazd, właściwości czarnych dziur, względność czasu, przestrzeni, materii i pól siłowych oraz dynamikę ogromnego
wszechświata. Książki te w zadziwiający sposób opisują, czym jest nasz
wszechświat, czym są galaktyki, jak ewoluują gwiazdy oraz w jaki sposób
to wszystko prowadzi do powstania planet. O wiele bardziej zadziwiający
jest jednak fakt, że prawdopodobnie 99% naszej wiedzy o tym rozległym
krajobrazie uzyskaliśmy dzięki naukowym odkryciom zeszłego stulecia. Dzięki coraz potężniejszym teleskopom, radioteleskopom i superkomputerom
zaglądamy coraz dalej w przestrzeń, a nasza wiedza o szczegółach struktury wszechświata i jego części stale się zwiększa. Obecnie potrafimy już
sporządzać mapy miliardów widocznych galaktyk.
Naukowcy nie są w stanie zbadać, co się stało przed Wielkim Wybuchem. Coraz większym zainteresowaniem cieszy się za to przewidywanie ostatecznego losu tej rozszerzającej się kuli energii, którą nazywamy
wszechświatem. Współczesne teorie skupiają się wokół kwestii, czy
we wszechświecie istnieje taka ilość masy, że odpowiadająca jej siła grawitacyjna jest w stanie przezwyciężyć siłę, która obecnie odpycha od
siebie galaktyki wewnątrz rozrastającego się wszechświata.
Wiecznie rozkwitający kwiat – Jeśli we wszechświecie istnieje ilość
masy wystarczająca do tego, aby grawitacja ostatecznie spowolniła i odwróciła proces ekspansji wszechświata, to wszystkie galaktyki mogą zostać ponownie do siebie przyciągnięte i zapaść się w gęstniejący obłok
galaktycznej materii. Koniec końców grawitacja może wciągnąć wszystko
w jedną czarną dziurę, a nawet ścieśnić z powrotem do maleńkiego
punkciku w przestrzeni, od którego wszystko się zaczęło. Być może tylko po to, aby mógł on wybuchnąć i rozpocząć cały proces od nowa. W tym
modelu wszechświat przybiera postać gigantycznego kwiatu, który rozkwita, starzeje się i ponownie kurczy się do wielkości ziarenka. Być może
tylko po to, by wciąż na nowo rozkwitać.
Fajerwerki – Z drugiej strony, jeżeli całkowita masa wszechświata
nie jest zdolna wytworzyć grawitacji, która powstrzymałaby proces rozszerzania, to galaktyki będą się od siebie oddalać, tak samo zresztą, jak
wszystko, co się znajduje we wszechświecie. Wszystko będzie się sta-
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rzeć i stygnąć. I powoli przeistoczy się w zimne, dryfujące w przestrzeni gruzy.
W tym modelu wszechświat podobny jest do sztucznych ogni, które rozbłyskują przez moment cudownie, a potem znikają, pozostawiając po sobie
jedynie ostygły popiół na zawsze unoszący się w przestrzeni.
Który z powyższych modeli jest prawdziwy? To już całkowicie zależy od
tego, ile materii, a co za tym idzie, ile grawitacji faktycznie znajduje się w naszym wszechświecie. Niestety, wciąż nie potrafimy odpowiedzieć na to
kluczowe pytanie. Wydaje się jednak, że oddziaływanie grawitacyjne działające w całym wszechświecie jest znacznie silniejsze, niż wskazywałaby
ilość widzialnej materii. To prowadzi do logicznego wniosku, że nie jesteśmy w stanie zobaczyć większości materii naszego wszechświata – nawet
nie wiemy, czym ona jest. Na jej określenie naukowcy ukuli termin: ciemna
materia. Natura ciemnej materii jest oczywiście obecnie przedmiotem
gorączkowych badań.
Aktualne obliczenia, oparte na widocznych efektach działania całej
materii – tej widzialnej i tej niewidzialnej – wskazują, że we wszechświecie
istnieje znacznie mniej materii, niż jest potrzebne do zahamowania jego
ekspansji.
Zupa – Jest również całkiem prawdopodobne, że żadna z powyższych teorii nie jest prawdziwa. W rzeczywistości Wielki Wybuch mógł
nigdy się nie zdarzyć. Nie istnieje wiarygodny model, który wyjaśniałby
obecne rozmieszczenie galaktyk w naszym wszechświecie. Zwolennicy
Wielkiego Wybuchu muszą więc tworzyć kontrowersyjne teorie, uzupełniane tempem ekspansji szybszym od prędkości światła, nieznaną
ciemną materią oraz stałą kosmologiczną, której wartość stale zmieniają, dostosowując ją do najnowszych, niewytłumaczalnych rezultatów obserwacji faktycznego zachowania się wszechświata. Najnowsze odkrycia
pokazują, że wszechświat może się rozszerzać w coraz szybszym tempie.
Oznaczałoby to, że tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy natury ekspansji
wszechświata, a w takim razie możliwe są inne teorie dotyczące jego początków i jego przeznaczenia.
Jedna z tych teorii zakłada, że energia wszechświata jest w nieskończoność rozsypywana w przestrzeni. Przyciągana przez grawitację, dryfuje nieustannie do galaktycznych przedszkoli, w których galaktyki dojrzewają do takich postaci, jakie możemy obserwować w całym wszechświecie.
Pomijając dość istotny fakt, że ten model nie wyjaśnia przyczyn ekspansji
ani kształtu widocznego wszechświata, niektóre jego odmiany można
uznać za całkiem precyzyjne. Jeśli taki model okazałby się prawdzi-
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wy, to wszechświat mógłby istnieć wiecznie w czasie i przestrzeni,
nieustannie rodząc nowe galaktyki, wraz ze wszystkimi ich częściami.
Byłaby to wieczna zupa energii, która sporadycznie zbijałaby się
w masy na tyle gęste, aby utworzyć gorące galaktyki, podobne do
naszej.
Dużo jeszcze musimy się dowiedzieć na temat narodzin i cyklu
życiowego wszechświata. Jesteśmy jednak już bard zo blisko zrozumienia i sporządzenia modelu pełnych cyklów życiowych galaktyk,
a jeszcze bliżej do całkowitego zrozumienia cyklów życiowych gwiazd.
Istnieje jeszcze kilka drażniących pytań, takich jak: Jaką funkcję pełnią
czarne dziury? Co dokładnie znajduje się w centrum galaktyki i w jaki
sposób ona się rozwija? Czym jest ciemna, „niewykrywalna” materia?
Czy istnieją inne wszechświaty? Co znajduje się poza granicami naszego wszechświata? Oczywiście jest jeszcze najważniejsze ze wszystkich pytań: Dlac zego te rzeczy w ogóle istnieją? I dlaczego nasza
zbiorowa świadomość była w stanie tak wiele z tego wszystkiego zro
zumieć w ciągu zaledwie 100 lat?
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