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Marek Mendyk*

Słowo wstępne

Każdy jubileusz jest czasem świętowania i dziękczynienia. W tym roku taki
wyjątkowy czas przypada w życiu Księdza Profesora Zbigniewa Marka, który
świętuje: 70. urodziny, 45. rocznicę święceń prezbiteratu, a także 35-lecie pracy
naukowej.
Być może okazji do świętowania i dziękczynienia znalazłoby się więcej, ale
wówczas objętość Księgi Pamiątkowej przerosłaby możliwości wydawnicze jednej pozycji, która i tak jest obszerna. Wiemy dobrze, jak wielką życzliwością
i wdzięcznością cieszy się Ksiądz Profesor w naszych środowiskach naukowych,
a nade wszystko przyjacielskich. Pewnie dlatego tak wiele osób odpowiedziało
na zaproszenie do wzięcia udziału w przygotowaniu tej publikacji.
Tytuł Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna nawiązuje do 72 uczonych
żydowskich, którzy przybyli do Aleksandrii w Egipcie na zaproszenie Ptolemeusza II Filadelfa i – po oficjalnym podjęciu na dworze – rozpoczęli przekład Tory na grekę. Mieli oni pracować osobno, a potem wymienić się efektami
tłumaczenia i ustalić ostateczną wersję dzieła. Kiedy po 70 dniach ukończyli
przekład, okazało się, że poszczególne teksty tłumaczenia były identyczne, co
odebrano jako znak od Pana Boga. Wtedy też król, zachwycony dziełem, miał
nabrać wielkiego szacunku do Biblii.
Wprawdzie powstanie Księgi Pamiątkowej zajęło więcej niż 70 dni, a zamieszczone w niej teksty nie są identyczne, nie zmienia to faktu, że 70 Autorów
zapragnęło swoją twórczością uczcić 70 lat życia Księdza Profesora Zbigniewa
Marka – znanego Naukowca i wspaniałego Przyjaciela. Zamieszczone w niniejszej Księdze teksty są drobnym upominkiem wdzięczności do najserdeczniejszych jubileuszowych życzeń.
Niektórzy Autorzy, idąc za sugestią Redaktorów, napisali teksty wspólnie, by
uzyskać efekt synergiczny – tak charakterystyczny dla działań Księdza Profesora.
**

Ks. bp Marek Mendyk – Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski.
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Biskup Marek Mendyk

Zapewne chcą przez to podkreślić, jak bardzo cenią sobie zainteresowanie Ojca
Zbigniewa Marka ich postępami naukowymi, a także zwyczajną codziennością.
W ten sposób składają również świadectwo, że wspólne działanie daje lepsze
efekty, a ich suma jest większa od sumy efektów działań indywidualnych – i to
jest właśnie synergia.
Chcąc jeszcze bardziej wzmocnić ów synergiczny efekt, nie zamierzam
w tym wprowadzeniu przedstawiać treści poszczególnych artykułów. Pragnę
raczej – naśladując styl działań Księdza Profesora – zaproponować ich osobistą
lekturę jako swoiste „zadanie domowe”. Wyrażam nadzieję, że odrobienie go
będzie nie tylko pożyteczne, ale nade wszystko przyjemne. To przekonanie upoważnia mnie do złożenia Jubilatowi najlepszych życzeń nie tylko od Autorów,
ale także od Czytelników.
Życzę zatem, aby Jezus Chrystus, Najwyższy i Wieczny Kapłan, obficie błogosławił Drogiemu Księdzu Profesorowi w kapłańskim posługiwaniu i w pracy
naukowej. Niech na dalszej drodze życia obdarza również zdrowiem, potrzebnymi łaskami oraz satysfakcją z jeszcze wielu osiągnięć.

Legnica – w Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana,
8 czerwca 2017 roku
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Janusz Mółka SJ
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Wprowadzenie

Przygotowanie książki jubileuszowej o charakterze naukowym jest ze wszech
miar wymagającym przedsięwzięciem, żeby nie powiedzieć wyzwaniem. Tworzą ją Autorzy, którzy w różny sposób są związani z Jubilatem, ale w swojej
aktywności pisarskiej podejmują często bardzo odmienne problemy badawcze.
Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna jest próbą pokazania, jak pasja i aktywność naukowa jednej osoby integruje środowiska badaczy dwóch bliskich, ale
przecież nie tożsamych dyscyplin, takich jak pedagogika i teologia oraz tych,
którym w różnych obszarach ich życia towarzyszy Jubilat – Ksiądz Profesor
Zbigniew Marek SJ. Tworzą ją Autorzy, których refleksje zostały podzielone
na sześć części: Wiara i wychowanie. O księdzu Profesorze Zbigniewie Marku;
Aspekty metodologiczne badań nad wychowaniem; Wychowanie dla rozwoju człowieka; Szanse i zagrożenia kształcenia i wychowania; Wychowanie w rodzinie;
Wychowanie w wierze i do wiary.
W jubileuszową radość, zadumę i naukową refleksję wprowadza w Słowie
wstępnym ksiądz biskup Marek Mendyk – przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w której od wielu lat w roli
konsultora swoją wiedzą i doświadczeniem służy Jubilat ks. prof. dr hab. Zbigniew Marek SJ. Następnie przez niuanse biografii prowadzi czytelnika ojciec
Bogusław Steczek SJ. Poproszony przez redaktorów zgodził się zaktualizować
i zamieścić w Septuagincie tekst wygłoszony podczas uroczystości jubileuszowej i prezentacji pierwszej księgi przygotowanej z okazji 60. urodzin Jubilata.
W kolejnych tekstach ks. Jerzy Bagrowicz oraz Wiesław Nowak opowiadają
o Zbigniewie Marku jako towarzyszu ich życiowej drogi. Tę wstępną, nieco
wspomnieniową, część zamyka wykaz publikacji Jubilata ilustrujący 35-lecie
jego pracy naukowej, otwierający jednocześnie naukową część książki. Motywem łączącym różne aspekty biografii Jubilata są pojęcia analizowane przez
prof. Bożenę Sieradzką-Baziur – prorektora Akademii Ignatianum w artykule Pojęcie WDZIĘCZNOŚĆ – semantyka wyrazów i wyrażeń służących do jego
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werbalizacji oraz prof. Iwonę Nowakowską-Kempną i jej córkę Sandrę Camm
w artykule PRZYJAŹŃ wśród wartości. Pojęcia, wokół których została zbudowana refleksja Autorek doskonale charakteryzują życiową i naukową postawę
Jubilata. Rozdział zamyka publikacja ks. profesora dr. hab. Wojciecha Cichosza
i ks. dr. Jarosława Lisicy, ukazująca nowatorski charakter naukowej refleksji
Jubilata wyrażony w kolejnym pojęciu: teologia edukacji.
Znaczny dorobek naukowy narzuca pytania natury metodologicznej. Dlatego w części drugiej Septuaginty zostały umieszczone artykuły, których autorzy
zwracają uwagę na specyfikę problematyki badawczej Jubilata. Jak zauważa ks.
prof. Marian Nowak, w tym kontekście ważne staje się scharakteryzowanie wzajemnych relacji teologii i filozofii z naukami przyrodniczymi, humanistycznymi
i społecznymi. Ich przełożenie na praktykę badawczą ukazują kolejne artykuły:
Celiny Kisiel-Dorohinickiej i Iwony Pasławskiej, Barbary Surmy i Krzysztofa
Biela, Miłosza Mółki oraz Anny Piestrzyńskiej i Anny Walulik.
Autorzy trzeciej części podejmują rozważania na temat roli wychowania
w rozwoju człowieka rozumianym z perspektywy hermeneutycznej. Nieliniowe
rozumienie rozwoju pozwala przyglądać się zmianom na wszystkich etapach
życia oraz w różnych jego wymiarach. Autorzy wskazują na warunki konieczne
do osiągania dojrzałości (Ewa i Krzysztof Gurbowie, Andrzej de Tchorzewski),
rozumienie rozwoju w pedagogii ignacjańskiej i działaniach twórczych (Ewa
Dybowska i Wacław Królikowski SJ, Maria Szymańska i Sebastian Szymański)
oraz ukazują możliwości rozwoju w obliczu znaczących życiowych problemów
i nowe przestrzenie ich interpretacji (Joanna M. Łukasik i Norbert Pikuła; Edyta
Szyszka, Janusz Krysztofik, Mariola Bach, Bogdan Stańkowski, Renata Jasnos,
Krystyna Zabawa).
Treść czwartej części koncentruje się wokół szans i zagrożeń procesu wychowania. Rozpoczyna ją artykuł profesora ChAT Bogusława Milerskiego na
temat normatywności kształcenia. Kontynuują ją kolejni Autorzy, uwrażliwiając na duchowe i chrześcijańskie podstawy działań wychowawczych (Paweł
Kaźmierczak i Marcin Kaźmierczak, Tadeusz Nosek, Stanisław Chrobak, Alina
Rynio, Kazimierz Misiaszek) i ich miejsce lub jego brak w różnych obszarach
edukacji (Jarosław Horowski, Józef Bremer i Janusz Mółka, Artur Wolanin)
oraz rolę, jaką spełnia w nich wychowawca (Krystyna Chałas, Józef Binnebesel
i Grzegorz Godawa, Rafał Bednarczyki Ryszard Czekalski, Anna Królikowska
i Ewa Miśkowiec).
W części piątej autorzy rozważają problematykę rodziny, którą traktują jako
przestrzeń codziennego życia (Anna Błasiak i Anna Chmura), uwrażliwiają
na zagrożenia wpisane w konteksty przemian społecznych, moralnych i kulturowych oraz wyzwania, jakie przed nią stoją (Janusz Mastalski, Anna Zellma
i Wojciech Czupryński Andrzej Potocki, Andrzej Grudziński i Magdalena Madej-Babula, Marzena Chrost, Grzegorz Polok). Upatrują w rodzinie nie tylko
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przestrzeń codziennego życia, ale przede wszystkim niezastąpioną przestrzeń
rozwoju.
Jedną z możliwych szans edukacji dla rozwoju człowieka autorzy szóstej
części dostrzegają w wychowaniu w wierze i do wiary. Szczególną rolę przyznają
w tych procesach katechetycznej zasadzie wierności Bogu i człowiekowi. Dlatego rozpoczyna ją refleksja biskupa Antoniego Długosza nad językiem ewangelicznym skierowanym do dzieci. Niejako wprowadza ona w antropologiczne
i teologiczne aspekty przepowiadania (Jan Kochel i Radosław Chałupniak, biskup Wojciech Osial, Marian Zając, Stanisław Kulpaczyński) oraz wynikające
z niej implikacje praktyczne (Andrzej Offmański, Paweł Mąkosa, Piotr Tomasik,
Halina Wrońska, Marek Korgul i Jarosław Kowalczyk).
Zasadność przygotowania Septuaginty pedagogiczno-katechetycznej z okazji
Jubileuszu Ks. Prof. Zbigniewa Marka doskonale puentuje wyjaśnienie Bogusława Milerskiego zawarte w jego artykule, kiedy szuka tego, co „między” w normatywności kształcenia szkolnego:
W tej kwestii nie ma prostych i ostatecznych rozwiązań. Ich analiza musi być bardzo
zniuansowana i wieloaspektowa. Taki charakter mają dokonania naukowe Zbigniewa Marka. Jego teoria wychowania moralnego i religijnego opiera się na konkretnych i jasno deklarowanych założeniach hermeneutycznych i aksjologicznych.
Z drugiej jednak strony jest on tym pedagogiem katolickim, który w swojej pracy
jest przekonany o konieczności uwzględnienia pluralistycznego kontekstu społeczno-kulturowego i dialogu z innymi stanowiskami. Swoje poglądy osadził w tradycji pedagogii ignacjańskiej, dla której punktem wyjścia nie jest prosta transmisja
kulturowa. Wychowanie nie jest „programem indoktrynacji”. Punktem wyjścia są
doświadczenia oraz refleksja jako forma przepracowywania i przetwarzania tychże
doświadczeń (s. 318-319).

Mamy nadzieję, że zaangażowanie tak wielu Autorów – przyjaciół i współpracowników Jubilata – w „przepracowywanie i przetwarzanie” własnych doświadczeń życiowych stworzyło pozycję, która nie tylko honoruje Zacnego Jubilata, ale także będzie służyła kolejnym pokoleniom pedagogów i teologów.
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Część pierwsza

Wiara i wychowanie.
O Księdzu Profesorze Zbigniewie Marku
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Bogusław Steczek SJ*

O Zbigniewie Marku słów kilka...

Ojciec profesor Zbigniew Marek doczekał się drugiej księgi jubileuszowej, tym
razem przygotowanej z okazji 70. rocznicy urodzin. Pierwsza ukazała się dziesięć lat wcześniej1.
Poproszono mnie wtedy, by podczas uroczystości jubileuszowej i prezentacji
tej księgi powiedzieć kilka słów o Jubilacie. Teraz z kolei, po dziesięciu latach,
redaktorzy drugiej księgi wpadli na pomysł, by zamieścić wspomniany tekst,
dodając coś niecoś. Uczynię to na końcu, a w samym tekście dodam tylko kilka
niewielkich, aktualizujących uwag.
*

*

*

1. Organizatorzy dzisiejszej uroczystości postawili mnie w niezręcznej sytuacji. Mam mówić o moim Współbracie i Koledze. Czy mogę być obiektywnym?
Pomimo pewnego oporu zgodziłem się zabrać głos. Tym bardziej, że serdeczny przyjaciel i towarzysz drogi Jubilata – o. Franciszek Rzepka – zmarł nagle
15 listopada 2005 roku. Franek, bystry i inteligentny, a przy tym krytyczny, najlepiej przedstawiłby sylwetkę Zbyszka. A może i by nie przedstawił, bo nie lubił
publicznych występów.
Znam Jubilata od wielu lat. Spotkaliśmy się w Starej Wsi, gdy wstępowałem
do nowicjatu jezuitów pod koniec lipca 1963 roku. On, wtedy 16-letni Zbyszek,
a dziś profesor doktor habilitowany, był młodszy ode mnie, ale miał już za sobą
intensywny dwuletni trening zakonny zwany nowicjatem. Zdzierżył go dobrze,
choć dzisiaj trudno sobie wyobrazić 14-letniego chłopca w jezuickim nowicjacie
i w jezuickiej sutannie. Widać, że pół wieku temu – bez telewizji, bez radia, bez
**

1

Bogusław Steczek SJ – Prowincjał Niezależnego Regionu Rosyjskiego Towarzystwa Jezusowego.
Pedagogika wiary. Książka dedykowana księdzu profesorowi Zbigniewowi Markowi SJ w 60.
rocznicę urodzin i 35. rocznicę kapłaństwa, red. A. Hajduk SJ, J. Mółka SJ, Wyższa Szkoła
Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, ss. 507.
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komputera, bez komórki – ludzie dojrzewali wcześniej i podejmowali ważne
i nieodwołalne decyzje na całe życie.
2. Zbigniew Jan Marek przyszedł na świat 23 stycznia 1947 roku w Wilkowicach, malowniczej miejscowości beskidzkiej, położonej 10 km na południe od
Bielska-Białej, w kierunku Żywca. Ojciec Zbyszka, Jan, był miejscowy, ale Mama
Stanisława przybyła na południe Polski spod Leszna. Zbyszek był najstarszy
z rodzeństwa. Potem przyszedł na świat jego brat Aleksander oraz siostry Teresa
i Danuta. W Wilkowicach Siostry Córki Bożej Miłości (dzisiaj bardzo znane
dzięki Siostrze Anastazji – autorce znakomitych książek kucharskich, nazwanej
Pierwszą Kucharką Rzeczypospolitej) prowadziły przedszkole. Ale mały Zbyszek nie dostał się do tej pierwszej „uczelni”, bo było więcej chętnych niż miejsc.
Gdyby Siostry wtedy wiedziały, kogo odrzuciły... Choć może to była felix culpa,
bo zaprawiła małego Zbyszka do zmagań z przeciwnościami losu.
Tytułem sprawiedliwości trzeba dodać, że to dzięki Córkom Bożej Miłości
Zbyszek odkrył jezuitów, gdyż zawsze rezydował u nich jakiś jezuita jako kapelan. A w tamtych czasach był nim nie kto inny, tylko ojciec Władysław Lohn,
były Prowincjał krakowski, profesor Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie,
który w więzieniu wadowickim w 1947 roku wyspowiadał przed śmiercią komendanta obozu koncentracyjnego w Auschwitz Rudolfa Hoessa. Zbyszek był
ministrantem u sióstr. Oddelegował go do tej służby wielce zasłużony dla Wilkowic proboszcz ks. Zbigniew Przeworski. Ponadto z Wilkowic w 1948 roku
wstąpił do jezuitów znany nam wszystkim o. Władysław Kubik. Zbyszkowi
imponował zawsze jego szeroki pas, którym opasywał jezuicką sutannę, choć
naszej polskiej, jezuickiej sutanny, na pewno nie można zaliczyć do wielkiego
osiągnięcia sztuki krawieckiej... Dodajmy jeszcze, że w wykrystalizowaniu jezuickiego powołania naszego Jubilata uczestniczyła wybitna i wielkiego serca
siostra Digna Jop FDC. O jego szkolnych osiągnięciach w ramach siedmioklasowej szkoły podstawowej nie mogę wiele powiedzieć. Nie dotarłem do jego ocen,
bo nie zostały zabezpieczone, tak jak dzisiejsze materiały Instytutu Pamięci
Narodowej, ale ponoć zapowiadał się dobrze.
3. Przychodzi koniec lipca 1961 roku. 14-letni Zbyszek opuszcza dom rodzinny i wyjeżdża do Starej Wsi, do nowicjatu. Tam jego przewodnikiem, mistrzem życia duchowego będzie najpierw o. Wojciech Krupa, były Prowincjał,
a potem o. Tadeusz Binkowski. W Starej Wsi spotka podobnych sobie towarzyszy, wśród nich wspomnianego już i nieodżałowanego Franciszka Rzepkę, rok
młodszego od siebie, oraz Adama Kubisza, też już nieżyjącego. Po dwuletnim
nowicjacie zaczyna czteroletni program szkoły średniej, już jako tak zwany
scholastyk. To znaczy, uczy się na miejscu w kolegium starowiejskim, a pod
koniec każdego roku zdaje egzaminy eksternistyczne w Rzeszowie. O tym okresie sam powie: „niczym się nie wyróżniałem”. Ale uczyć musiał się solidnie, bo
państwowa komisja była wymagająca.
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Do Krakowa przybywa w 1967 roku. Czekają go dwuletnie studia filozoficzne. W pierwszym roku wykładów głównych przedmiotów słuchaliśmy jeszcze
po łacinie. Podobnie po łacinie odbywały się egzaminy. Wtedy ideałem Zbyszka
było zostać misjonarzem ludowym, czyli dobrym kaznodzieją. To ostatnie mu
pozostało. Zbyszek głosi kazania z werwą, z pasją. Chyba dotychczas żaden ze
słuchaczy nie zasnął na jego kazaniu. A to już jest coś! O tym okresie studiów
dzisiejszy Jubilat powiedział mi tak: „Gdyby to było dzisiaj, przy dzisiejszych
wymaganiach, ten student nigdy by nie skończył studiów na Ignatianum, przy
wymagającym profesorze Zbigniewie Marku... ”.
W 1969 roku pojechaliśmy do Warszawy studiować teologię. Zbyszek jako
pierwszy z rocznika, 21 maja 1972 roku, przyjął święcenia kapłańskie. Jego ojciec był wtedy umierający. Święcenia przyjął w Częstochowie wraz z klerykami tejże diecezji. Wśród nich znajdował się obecny arcybiskup Józef Życiński
(† 10.02.2011). Po święceniach młody kapłan odprawił jeszcze Mszę św. u łoża
konającego ojca, który zmarł 29 maja. Pogrzeb odbył się dwa dni później, a nazajutrz, w uroczystość Bożego Ciała, neoprezbiter Zbigniew odprawił w wilkowickiej parafii swoje prymicje. Kazanie prymicyjne wygłosił o. Władysław
Kubik. Niezwykłe kalendarium. Taki scenariusz zostaje w pamięci na całe życie.
4. Rok po święceniach o. Zbigniew rozpoczyna studia katechetyki na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W pierwszym roku jeszcze mieszka
w stolicy, ale w 1975 roku przenosi się definitywnie do Krakowa, do kolegium
przy ul. Kopernika. Prowadzi lekcje religii razem z o. Franciszkiem Rzepką
i z siostrami Lucyną Mroczek, Matką Generalną Córek Bożej Miłości (w latach
2001-2013) oraz Rafaelą Zając ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich. To był zestaw katechetów! Pracuje w Bazylice Serca Pana Jezusa. I studiuje.
Jednocześnie zostaje włączony do kierowanej przez o. Jana Charytańskiego tak
zwanej Kerygmy, czyli zespołu przygotowującego katechizmy. W tym czasie
kilku wybitnych profesorów stara się przełamać jego opór do nauki. Wymieńmy
tylko wspomnianego o. Charytańskiego († 4.08.2009), ks. Romana Murawskiego
(† 27.01.2016), salezjanina, wielkiego przyjaciela o. Zbyszka oraz o. Władysława
Kubika. Dość powiedzieć, że Jubilat zdawał czasem egzaminy w pociągu relacji
Warszawa–Kraków, a więc w okolicach Radomia czy Kielc, bo wówczas pociąg
kursował tradycyjną trasą, a podróż zabierała 5-6 godzin. W ciągu tak długiego
czasu zawsze można było coś ze studenta wydobyć, nawet gdyby nic nie wiedział.
Wreszcie nasz Jubilat rusza na Zachód. Przez rok, od 1978 do 1979 roku,
przebywa w Monachium i w Grazu. Nie tylko opanowuje język niemiecki, ale
to wtedy dokonuje się w nim pierwszy przełom – nawrócenie do nauki. Wraca
do Polski i zaczyna pracę nad doktoratem. Ale przybywa mu zajęć. To wtedy
razem z o. Kubikiem pracuje nad trzyletnim programem nauczania katechezy
dla dzieci przedszkolnych, który zaowocował dwutomową pozycją: Jezus Chrystus z nami. Pobyt w Austrii, a potem coroczne wyjazdy do Grazu na wakacyjne
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zastępstwa duszpasterskie zaowocowały jeszcze jedną, niezwykle udaną inicjatywą. Mianowicie o. Marek zapoznał się tam z Korespondencyjnym Kursem
Biblijnym i postanowił przeszczepić go na polski grunt. Przy współpracy z Wydawnictwem WAM od 1993 roku zaczęły się ukazywać kolejne zeszyty Kursu,
w sumie 35 numerów. Kurs trwa do dnia dzisiejszego (do 2017 roku), ukończyło
go już około 10 000 osób, a zeszyty są wciąż wysyłane do kolejnych uczestników.
Postęp techniki znalazł swe zastosowanie także w tej dziedzinie. Większość z aktualnie biorących udział w tym kursie korzysta z niego w wersji elektronicznej.
W 1982 roku zaczyna zajęcia na ATK w charakterze asystenta. Prowadzi
ćwiczenia, a później wykłady z różnych dziedzin katechetyki. To wtedy po
raz kolejny dzisiejszy Jubilat stawia sobie pytanie: doktorat czy też inna praca.
Dokonuje radykalnego wyboru na rzecz pierwszej opcji. Finał – obrona pracy
doktorskiej – ma miejsce w grudniu 1989 roku. Potem wszystko ulega przyśpieszeniu. W 1995 roku finalizuje habilitację z teologii. Tytuł naukowy profesora
zyskuje w 2000, jubileuszowym roku. A więc jeszcze zmieścił się w drugim tysiącleciu... W każdym razie jego zaangażowanie w naukę nabrało ogromnego
rozpędu.
W 1990 roku zaczyna redagować kwartalnik „Horyzonty Wiary”. W sumie
wydał 50 numerów. Warto zaznaczyć, że z tamtych „Horyzontów Wiary” wyrosły dzisiejsze „Horyzonty Wychowania”.
W 2001 roku rozstał się z dawną Akademią Teologii Katolickiej, czyli obecnym Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Czekała bowiem na niego Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie, obecna
Akademia Ignatianum. To tej uczelni postanowił poświęcić wszystkie swoje siły,
swoje zdolności umysłu i serca. W tym samym, 2001 roku, został mianowany
pierwszym dziekanem nowo utworzonego Wydziału Pedagogicznego Ignatianum, a trzy lata później został prorektorem Uczelni, by w kolejnej kadencji ponownie zostać dziekanem Wydziału Pedagogicznego. Obok pracy dydaktycznej
publikuje artykuły, książki i redaguje całą serię katechizmów. W tym zakresie
ma znaczący dorobek 300 pozycji bibliograficznych.
5. Oto w największym skrócie curriculum vitae, żywot naszego dzisiejszego
Jubilata. Czas na podsumowanie i wnioski. Czego możemy się nauczyć z tego
życiorysu?
Po pierwsze, uderza nas konsekwencja. To, co zaczęło się ponad pół wieku
temu, trwa do dziś. Raz podjęta decyzja, choć w tak młodym wieku, pozostała
nieodwołalna. Ojciec Zbigniew Marek zapisuje swoją kartę w dziejach polskich
jezuitów. Jest to karta bardzo ciekawa, nietuzinkowa.
Po drugie, na naukę nigdy nie jest za późno. Jak widzieliśmy, Jubilat dorastał
powoli do tego, żeby wybrać naukę jako swoją podstawową formę służby w Kościele. Ta forma służby splata się w nim z powołaniem i służbą kapłańską. Mając
solidne doświadczenie jako duszpasterz, katecheta i rekolekcjonista, mógł się
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oddać posłudze refleksji, dydaktyki i publikacji. Z tej jego działalności korzysta
Kościół w Polsce.
Po trzecie, Jubilat lubi pracować z zapałem, z pasją. Lubi pomagać innym,
jeżeli chcą czegoś dokonać w życiu. Chętnie prowadzi seminarium doktorskie.
Wypromował ośmiu doktorów (do 2017 roku). W trudniejszej sytuacji są studenci, którzy nie garną się do nauki. Wtedy profesor Marek potrafi być srogi
i wówczas lepiej zejść mu z oczu. Problem w tym, gdzie i jak zejść? Najlepiej
wziąć się do solidnej roboty, licząc na wyrozumiałość profesora, oczywiście bez
przypominania mu jego osobistej, studenckiej przeszłości...
Po czwarte, Jubilat poważnie traktuje swoje jezuickie powołanie. Jednym
z rysów tego powołania powinno być magis – czyli więcej, bardziej. Święty Ignacy Loyola proponuje odprawiającym Ćwiczenia duchowne, by chcieli odznaczyć
się w służbie Chrystusowi. Odznaczyć się – to znaczy dać z siebie jak najwięcej, nie oszczędzać się. U ojca profesora Zbyszka jezuickie magis jest bardzo
wyraźne, rzuca się w oczy. O tym wszystkim pisze w swej ostatniej publikacji
Pedagogika towarzyszenia.
Po piąte, według starożytnych Rzymian, mężczyzna osiągający wiek 60 lat
traktowany był jako senex – czyli po naszemu „starzec”. Trudno dziś o. Zbigniewa Marka nazwać starcem. Sam by tego nie przyjął do wiadomości, i nie tylko
on... Jest w pełni sił twórczych. Do emerytury jeszcze mu daleko. Życzymy mu
więc, by doczekał kolejnych jubileuszy i by ten czas przeżył niemniej intensywnie i owocnie niż dotychczas.
Po szóste, i na tym zakończę, dziś (25.02.2007) obchodzimy w Kościele święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. Nie wiemy, czym kierowali się organizatorzy
dzisiejszej uroczystej Sesji jubileuszowej, wybierając ten dzień Nawrócenia... Nie
wiemy, o czyim nawróceniu myśleli. O swoim nawróceniu? O nawróceniu Jubilata?
O nawróceniu nas wszystkich? Jesteśmy otwarci na wszystkie opcje. W każdym razie o. Zbigniew Marek ma coś z charakteru Pawła Apostoła – jego pasji, gorliwości
apostolskiej. Święty Paweł urodził się przed 10 rokiem po Chrystusie. Położył głowę pod miecz za Chrystusa ok. 67 roku. A więc odszedł z tego świata mniej więcej
w wieku 58–60 lat. Pod koniec życia Apostoł napisał list do Tymoteusza, znany nam
jako Drugi List. Pisze w nim: „chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych zawodach
wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem” (2 Tm 4,6-7). Włoski przekład
Pisma Świętego jest bardziej wyrazisty. Zamiast powiedzieć słodko: „chwila mojej
rozłąki nadeszła”, mówi prosto z mostu: „nadeszła chwila zwinięcia żagli”.
Ojcze profesorze Zbyszku – nie zwijaj żagli!
Kraków, 25 stycznia 2007
Aula Ignatianum ks. Grzegorza Piramowicza SJ
*

*

*
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Dziesięć lat później
Spełniło się życzenie sprzed dziesięciu lat. Ojciec profesor Zbigniew Marek „nie
zwinął żagli” i dożył kolejnego, „biblijnego” jubileuszu. Biblijnego, bo to przecież
psalmista zauważył: „Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, osiemdziesiąt,
gdy jesteśmy mocni. A większość z nich to trud i marność, bo szybko mijają, my
zaś odlatujemy...” (Ps 90,10). Prawdopodobnie dzisiaj psalmista podwyższyłby
poprzeczkę wyznaczającą przeciętny wiek życia mężczyzny w Polsce.
Nasz Jubilat nie spoczął na laurach. Okres ostatnich dziesięciu lat wypełnił
intensywną działalnością dydaktyczną i nie mniej intensywną działalnością
naukową. O tej ostatniej świadczy jego bibliografia: opublikowane książki, katechizmy, artykuły i recenzje. To owoc wielu lat studium, refleksji i doświadczenia.
W 2008 roku po raz drugi przystąpił do kolokwium habilitacyjnego – tym razem
z pedagogiki. Oprócz zajęć w Ignatianum podjął również wykłady na Słowacji,
najpierw na Wydziale Pedagogicznym Katolickiego Uniwersytetu w Rużomberku, a następnie w International School of Menagement w Preszowie. Jest
członkiem Komisji Teologicznej Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Edukacji Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski. Pełni nadal posługę kapłańską
w krakowskich Przegorzałach (od 1978 roku!) i od czasu do czasu prowadzi
rekolekcje, a nawet misje parafialne.
Życzymy więc Jubilatowi, by nie spieszył się z „odlotem” i nadal służył Jezusowi Chrystusowi w Jego Kościele na ziemi, ubogacając naszą religijną kulturę
swoją dojrzałą refleksją i mądrością.
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Zbyszkowi i o Zbyszku, z głębi serca

Z profesorem Zbigniewem Markiem, czyli Zbyszkiem, znamy się kilkanaście lat,
a wydaje się, że od zawsze. Zbyszek chrzcił wszystkie moje kochane wnuczęta.
Najstarszego, Alka, wspólnie ze śp. ojcem Franciszkiem Rzepką. Najmłodszego,
Franka, wspólnie z proboszczem z Kościeliska ks. Jackiem Molą ochrzcili w Dolinie Chochołowskiej w kaplicy św. Jana Chrzciciela. Chrzty mych wnucząt przeżywałem wyjątkowo, radośnie, ale i bardzo wzruszająco. Od tych pamiętnych
wydarzeń nasza znajomość przerodziła się w prawdziwą, szczerą i wzajemną
przyjaźń.
W obecnych czasach mieć kogoś bliskiego to skarb bezcenny. Cieszę się ze
spotkań ze Zbyszkiem. Zdaję Mu relacje z mego intensywnego żywota i jako
grzesznik międzynarodowy, znerwicowany i zmęczony, dokonuję szczerej spowiedzi patrząc Mu prosto w oczy.
W licznych spotkaniach brali udział bliscy nam bardzo współbracia Janusz
i Andrzej. Kościół na Zaskalu to jedna z moich parafii, do których należę duchowo. Zbyszek o tym doskonale wie, bowiem znaczną część życia spędzam
w podróżach służbowych i nie zawsze mogę być w kościele, by uczestniczyć
w niedzielnej Mszy świętej. Modlić można się przecież „myślą, mową i uczynkiem”, pod warunkiem, że ma to wszystko wymiar pozytywny.
W bardzo trudnych chwilach mego intensywnego żywota odwiedzam
Zbyszka po to, aby mnie wsparł. Jak małe dziecko potrafię przy Nim zapłakać
i nie wstydzę się łez. Jest moim Ojcem Duchowym, takim dobrym duchem,
który pocieszy i wesprze moją rozdartą duszę. Rozmawiamy o różnych sprawach, często opowiadam o tym, co dzieje się w mej rodzinie, rodzinnej firmie,
o trudnych problemach z nią związanych, które jako pracodawca muszę rozwiązywać. Zbyszek słucha z uwagą i wspiera mnie. Uważam, że kryzys moralny,
czyli kryzys wartości, ma przyczynę w błędzie edukacyjnym – nieuctwo odnosi
**

Wiesław Nowak – Polski przedsiębiorca pracujący na całym świecie. Prezes rodzinnej firmy
NOVMAR. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP.
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triumf. Zbyszek to doskonale rozumie i uczy się, by uczyć innych, zwłaszcza
najmłodszych. Kościół jest zgromadzeniem wiernych, rozmawiamy na ten bardzo ważny temat, wiedząc, że mamy wiernych i udających wiernych. Często
telefonuję do Zbyszka, by pomodlił się w intencji kogoś z mych bliskich, mych
pracowników, by Dobry Bóg miał ich w opiece.
Jest już wieloletnią tradycją celebrowanie noworocznej Mszy świętej dla pracowników. To wielka uroczystość i tzw. święto Novmaru. Uroczystość odbywa
się corocznie w Balicach w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Oczywiście Zbyszek jest celebransem prowadzącym i wygłasza noworoczną homilię.
Współcelebrują Andrzej Hajduk SJ i Janusz Mółka SJ. Corocznie tak jest i będzie.
Moi współpracownicy z małżonkami bardzo licznie przystępują do Komunii
świętej... i modlą się o zdrowie rodzin i moje... oraz o siły, by nas nie opuściły.
Zdarzyło nam się razem trochę podróżować i odwiedzać ciekawe zakątki
świata, piękne pod względem natury. Tam też uduchowieni i szczęśliwi modliliśmy się, dziękując Stwórcy za cuda wszechświata. Od lat współorganizuję
i wymyślam różne uroczystości, koncerty dobroczynne, na których – nie może
być inaczej – Zbyszek zawsze jest obecny. Z okazji 50. rocznicy od rozpoczęcia
studiów założyłem klub Paka Nowaka i oczywistym jest, że Zbyszek pełni tam
funkcję kapelana i doradcy. Moja żona i cała nasza rodzina uważają Zbyszka za
bardzo bliskiego nam Człowieka.
Z głębi serca wiersz modlitwa:

W schronisku na Polanie Chochołowskiej
Umiłowane schronisko
Moje wszystko – Uroczysko
Tu oddycham inaczej
Czasem nawet zapłaczę
Z miłości do mych Tater
Halny łzy ociera wiater
Szumiących smreków muzyka
Do duszy mej przenika
Muzyka rodem z gór
Anielski to chór
Na tej to Polanie
Modlę się do Ciebie, Panie
O zdrowie i siły
By mnie nie opuściły
Bym częściej mógł tu bywać
I nawet odpoczywać

Zbyszkowi i o Zbyszku, z głębi serca

Modlę się o szczęście Rodziny
Za me Wnuki, małe Dzieciny
Za mych Bliskich
Za przyjaciół
Za pracowników
Za wszystkich
Tu Ci Stwórco dziękuję
Za to, co mi darujesz
Za pracę, za to, co posiadam
Tu się Panie do Ciebie spowiadam
Tu za grzechy żałuję
Tu pokutuję
W majestatycznym konfesjonale
Nawet się pożalę
Tu mam życie boskie
Na Twej Polanie Chochołowskiej
Tu stawiam pierwszy krok
Na każdy Nowy, oby lepszy Rok
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W poszukiwaniu dróg odnowy katechezy Kościoła.
Okruchy wspomnień

Wprowadzenie
Są takie dni, które szczególnie mocno wpisują się w ludzkie przeżycia. Mówiąc językiem bardziej współczesnym, zapisują się na długo w twardym dysku
pamięci. I choć minęło już ponad 40 lat, dobrze pamiętam dzień 30 czerwca
1974 roku. Był to dzień mojej podróży z Włocławka do Witowa k. Zakopanego.
Pociąg do Zakopanego dotarł w godzinach popołudniowych, potem wsiadłem
do autobusu, aby dojechać do Witowa na miesięczny pobyt w zespole autorów
piszących podręczniki katechetyczne dla katechizowanych i metodyczne dla
katechetów. Autobusem, który wiózł mnie do Witowa, wracali z Zakopanego
do swoich wiosek tamtejsi górale, niektórzy do domu z pracy, inni z zakupów.
I właśnie ten fragment podróży, z Zakopanego do Witowa, wcale nie tak
długi, mocno zapamiętałem. Po zakończeniu roku pełnego pracy ze studentami,
bez szansy na jakiś urlop, naprawdę zmęczony podróżą, nieźle zbity po doznaniach w moim włocławskim środowisku, jechałem w nastroju dość dalekim
od pogody ducha, mówiąc językiem koleżeńskich rozmów „nie było mi do
śmiechu”. I nagle ten mój nastrój „pod kreską” zderzył się z gejzerami radości
żartujących w autobusie górali. Raz po raz, po dowcipnych odzywkach ludzie ci
wybuchali śmiechem, naturalną radością, z której przebijała wzajemna życzliwość, podszyta wszelako nutką pewnej nieszkodliwej ironii.
Byłem w autobusie jedynym pasażerem spoza ich góralskiego świata, czułem się outsiderem nie tyle z tego powodu, że byłem w ich gronie kimś obcym,
ile przede wszystkim dlatego, że tego dnia trudno mi było zdobyć się na podobną radość. Uświadomiłem sobie wtedy, że dobrze zrobiłoby mi częstsze
przebywanie w środowisku ludzi tak naturalnie radosnych, jakimi byli ci górale.
**

Ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz – teolog i pedagog, profesor UMK w Toruniu i w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.
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Wiedziałem dobrze, że radość jest zaraźliwa, że rozumiejąca się grupa ludzi
inspiruje, budzi optymizm. Tęskniłem za możliwością takiej naturalnej radosnej
atmosfery.
Z autobusu wysiadłem już w dużo lepszym nastroju, z nadzieją nie tylko na
owocną pracę, ale i na spotkania z ludźmi, z których większość mogłem poznać
jeszcze w czasach studiów doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i podczas sympozjów organizowanych przez Akademię Teologii Katolickiej w Warszawie. Przed pobytem w Witowie przez cały rok spotykaliśmy się raz
w miesiącu w domu ojców jezuitów przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Tam
pod naukowym i organizacyjnym kierownictwem ojca profesora Jana Charytańskiego przygotowywaliśmy program realizacji konkretnych podręczników, które
po miesięcznej wakacyjnej pracy miały być gotowe do druku.
Zaproszenie do pracy w zespole szansą i okazją rozwoju
Do zespołu autorów piszących podręczniki mogłem się włączyć na początku
roku akademickiego 1973/1974. Właśnie wtedy wróciłem z rocznego pobytu
na stypendium habilitacyjnym w Instytucie Katolickim w Paryżu. Tam, poza
pogłębianiem znajomości języka francuskiego, uczęszczałem na niektóre wykłady, głównie z pedagogiki religijnej, pedagogiki pastoralnej i katechetyki.
Mogłem także nawiedzać Centrum Katechetyczne przy Avenue Vavin, gdzie
dane mi było poznać wybitnych katechetyków, dotąd znanych mi jedynie z lektury artykułów w czasopismach czy z książek. Najważniejsze w owym czasie
były dla mnie spotkania z byłym szefem Paryskiego Centrum Katechetycznego,
w dużym stopniu przesądzającego o kształcie francuskiej katechezy, profesorem
Josephem Colombem, który wówczas mieszkał w Strasburgu i na tamtejszym
uniwersytecie szefował Instytutowi Pedagogiki Dorosłych. Mieszkał w strasburskim Seminarium Duchownym i mogłem tam za każdym razem przenocować.
Podczas paryskiego pobytu gromadziłem materiały do pracy habilitacyjnej poświęconej temu wybitnemu pedagogowi i katechetykowi, który wywarł wielki
wpływ na kształt katechezy nie tylko we Francji czy w Europie, ale i poza oceanem. Spotkania z nim były dla mnie szczególnie ważne, bo pomogły mi właściwie odczytać przynajmniej niektóre elementy jego teorii katechezy i pedagogiki
religii. Były także łaską obcowania z człowiekiem, który był nie tylko uczonym
o wszechstronnej wiedzy, ale i osobowością, człowiekiem z klasą, miłującym
Kościół, mimo cierpienia, jakie w Kościele stało się jego udziałem. Z publikacji,
które pozostawił, szczególnie z podręcznika Le service de l’Evangile promieniuje
jasny obraz katechezy wiernej Bogu i człowiekowi. On zresztą był pierwszym,
który sformułował tę zasadę, znakomicie oddającą sens nauczania religijnego
i jego model na wszystkich stopniach przekazu.
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Propozycja udziału w pracach gremium katechetyków i katechetów polskich
wyszła od ojca profesora Jana Charytańskiego. Rozmawialiśmy o tym już przed
moim wyjazdem do Francji. Ojciec Charytański cieszył się, że zamierzałem zająć
się dorobkiem Colomba, którego znał osobiście i którego teorii katechetycznej poświęcił kilka wykładów na KUL-u. Był to mój pierwszy kontakt z myślą Colomba.
Na spotkanie z zespołem Charytańskiego jechałem więc z przemożnym pragnieniem spotkania z ludźmi, którzy byli entuzjastami odnowy katechezy i podejmowali tytaniczny trud przeorania podstaw teologicznych i pedagogicznych
myśli katechetycznej epoki Kościoła po II Soborze Watykańskim, z odważną
próbą przeniesienia tego dorobku na konkretne propozycje podręcznikowe dla
katechizowanych i ich nauczycieli. Liczyłem także na ważną dla mnie możliwość
rozwoju w widzeniu katechezy, zwłaszcza że w zespole byli specjaliści nie tylko z dziedziny katechetyki, ale i bibliści, dogmatycy, socjologowie, pedagodzy,
liturgiści. Tęskniłem za gronem osób rozmiłowanych w trudzie przekazu wiary,
pełnych radości i życzliwych.
Zanim jednak wejdziemy niejako do środka tego zespołu z całą paletą różnobarwnych osobowości, które tam były, chciałbym nakreślić, choćby z grubsza,
ważne aspekty, które zrodziły inicjatywę zespołowej pracy, czyli pokusić się
o wskazanie fundamentów tęsknoty za odnową katechezy Kościoła w Polsce
przełomu lat 60. i 70. XX wieku. Bez tego – jak mi się wydaje – trudno byłoby
zrozumieć charakter inicjatywy zespołu i szerzej ujmując – także wysiłku odnowy przekazu wiary.
Pokolenie Vaticanum II
Należę do pokolenia, które świadomie towarzyszyło wydarzeniu II Soboru Watykańskiego, od decyzji o jego zwołaniu, poprzez trwanie i narodziny wszystkich
soborowych dokumentów aż po próby wcielania w życie nauki i doświadczenia
Kościoła kształtowanego przez bogactwo soborowej myśli.
Decyzja o zwołaniu soboru nałożyła się na pierwsze rezultaty zainicjowanej
od początku XX wieku odnowy liturgicznej w Kościele katolickim, zwłaszcza
odnowy życia eucharystycznego, zapoczątkowanej nauczaniem i decyzjami
papieża św. Piusa X. Należy tu wspomnieć o wartościach życia wiary Kościoła
tamtego czasu. Rozwijało się umiłowanie liturgii, zwłaszcza liturgii Eucharystii.
Refleksja nad liturgią koncentrowała się wprawdzie na liturgice zajmującej się
przeważnie rubrykami, czyli formami sprawowania liturgii, ale pojawiały się poważne dzieła podejmujące również refleksję teologiczną nad bogactwem liturgii,
jak choćby prace Piusa Parscha, Odo Casela.
Był to czas licznego, wręcz tłumnego udziału wiernych w mszach niedzielnych, licznych spowiedzi pierwszopiątkowych. Z lat początków mojego
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kapłaństwa dobrze pamiętam imponujący udział wiernych w rekolekcjach parafialnych, konfesjonały oblegane aż do późnych godzin wieczornych, a niekiedy
nawet i nocnych, tłumy dzieci na mszy św. niedzielnej, codzienne kolejki przed
konfesjonałami na rannych i wieczornych mszach św., dzieci i młodzież niemal
w komplecie meldujące się na przyparafialnej katechezie. Był to czas gigantycznej pracy Kościoła w Polsce, najpierw organizacji katechizacji, która odbywała
się poza terenem szkoły, następnie wysiłek objęcia katechezą jak największej
liczby dzieci i młodzieży.
Kościół w Polsce czasu przełomu lat 50. i 60. XX wieku podjął ogromny trud
realizacji założeń Wielkiej Nowenny przed Millennium chrztu Polski, której
program i treść w dużym stopniu pochodziła z myśli i duchowości Sługi Bożego kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego. Wysiłek duszpasterski i homiletyczny Kościoła w Polsce był programowany w tamtym czasie z perspektywy
tematyki Wielkiej Nowenny. Był to główny przedmiot zainteresowania i troski
duszpasterzy Kościoła w Polsce w czasie, gdy przygotowywano sobór, a także
wtedy, gdy on trwał. Jeśli dodatkowo weźmie się pod uwagę trudności komunikacji społecznej wynikające z ograniczeń cenzury, kłopotów z wolnością druku
i rzadkimi publikacjami na tematy kościelne, rozumiemy, dlaczego tak mało
wiadomości z soboru i o soborze przenikało do wiadomości opinii publicznej.
Kościół w Polsce koncentrował się na przekazie wiary, obronie przed naciskiem
planowej ateizacji społeczeństwa, obronie małżeństwa i rodziny, obronie przed
kłamliwą ideologią przekazywaną w systemie edukacji na wszystkich jej stopniach oraz dyskryminacji ludzi wierzących.
Można dziś z perspektywy czasu powiedzieć, że mimo nacisku ideologicznego związanego z programem ateizacji społeczeństwa i dyskryminacji ludzi
wierzących, ofiarna praca Kościoła w Polsce, opór społeczeństwa, które broniło
się przed totalitaryzmem ideologicznym, ocaliła wiele wartości, które pomagały
przetrwać lata prześladowań i cierpień.
W czasie trwania soboru docierały do nas pewne informacje o sposobie
i toku jego prac nad problemami, które zostały wyłonione jako podstawowe pola
dyskusji i prac redakcyjnych. Na pierwszym miejscu postawiono to, co stanowi o istocie życia Kościoła – liturgię. Wcześniejsze ożywienie zainteresowania
liturgią i ruchy zmierzające do jej odnowy przygotowały w Kościele podatny
grunt do realizacji pierwszego dokumentu soboru, jakim stała się Konstytucja
o liturgii Sacrosanctum concilium, ogłoszona 4 grudnia 1963 roku.
Gdy II Sobór Watykański został zakończony i docierały pierwsze dokumenty, byłem doktorantem na Wydziale Teologii KUL. Była to najwspanialsza
przygoda wchodzenia w dorobek soboru. Wydział Teologii KUL oraz w przeważającej części całe środowisko uczelniane znajdowały się w owym czasie w awangardzie odnowy Kościoła i w entuzjazmie dla dorobku soboru. Otrzymywaliśmy na wykładach, np. Sługi Bożego profesora Wincentego Granata, wybitnego
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teologa-dogmatyka, to, co najistotniejsze w tradycji chrześcijaństwa, ale i to,
co nowego wnosił do katolickiej eklezjologii sobór, szczególnie Konstytucja
o Kościele Lumen gentium.
W wykładach i w działalności pastoralnej Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki wprowadzał nas w ducha soboru w zakresie przekazu wiary w katechezie
Kościoła na podstawie całości dokumentów soborowych, a zwłaszcza w odnowie liturgii na podstawie treści i ducha konstytucji Sacrosanctum concilium.
Ksiądz Blachnicki był zafascynowany ideą odnowy Kościoła, odnowy teologii
i duszpasterstwa Kościoła. Stał się propagatorem kerygmatycznej odnowy katechezy, która w dokumentach soborowych znajdowała podstawowe źródło
i kierunek rozwoju. Miał odwagę nie tylko propagowania idei odnowy Kościoła zaproponowanych przez sobór, ale podjął inicjatywę jego realizacji w tak
ważnym wymiarze, jakim była liturgia i duszpasterstwo młodzieży. Jednym
z istotnych dokonań ks. Blachnickiego był rozwój zapoczątkowanego przez niego jeszcze przed soborem ruchu oazowego, bazującego na budowaniu małych
grup i wspólnot religijnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Uczestnicy ruchu
oazowego, nie tylko młodzież, ale i dorośli, świeccy i duchowni, zwłaszcza
duszpasterze dzięki niezwykłemu charyzmatowi i osobowości ks. Blachnickiego, mogli doświadczać przeżycia Kościoła jako wspólnoty i rodziny dzieci
Bożych. Ruch oaz Żywego Kościoła odegrał bardzo ważną rolę w budowaniu
duchowości młodego pokolenia Polaków nie tylko w wymiarze religijnym, ale
i patriotycznym. Sługa Boży ks. Blachnicki, moim zdaniem, należał – obok
wielkich mężów tej miary, co ks. kardynał Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła – do najwybitniejszych postaci Kościoła i Polski drugiej połowy
XX wieku.
Warto przypomnieć, że czas otwarcia i realizacji soboru zbiegł się z początkami rozwoju nowoczesnych metod interpretacji Pisma Świętego oraz biblijnej odnowy w Kościele. Byliśmy wręcz zafascynowani tym, co było najnowsze
w interpretacji i egzegezie biblijnej, a co stwarzało wielką nadzieję w odnowie
głoszenia słowa Bożego, a zwłaszcza w odnowie katechezy Kościoła. Nasi profesorowie tamtych lat podejmowali wielki trud przybliżenia tej odnowy nie
tylko w ramach studiów specjalistycznych na KUL-u czy ATK, ale i przemierzali
wszystkie polskie diecezje, aby przede wszystkim duszpasterzom i katechetom
pomóc w zapoznaniu się z bogactwem odnowy soborowej, szczególnie w upowszechnianiu nowego obrazu Kościoła, liturgii, katechezy i teologii biblijnej.
Był to niełatwy trud reinterpretacji dotychczasowej wizji Kościoła, jego liturgii,
przekazu słowa Bożego, przemian w mentalności ludzi współczesnych, szczególnie trudnej dla duchownych ukształtowanych w potrydenckiej wizji Kościoła
i jego pracy duszpasterskiej. Chodziło także o to, aby ta interpretacja nie była
pojmowana jako negacja przeszłości i tradycji Kościoła przed II Soborem Watykańskim, ale aby ukazała ciągłość i rozwój teologii i życia Kościoła.
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Można z perspektywy czasu powiedzieć, że łatwiejsze do realizacji były
publikacje na temat nauki soboru niż praktyczna ich realizacja i odnowa życia Kościoła. Po soborze zaznaczyło się pewne napięcie między teologicznymi
ośrodkami naukowymi czy też środowiskami grup katolickiej inteligencji propagującymi sobór a Kościołem hierarchicznym w Polsce. Z natury i charakteru
środowiska te szybciej przyswajały sobie główne linie soborowego aggiornamento i niepokoiły się spowolnieniem wprowadzania reform życia Kościoła w Polsce,
szczególnie przemian w upowszechnianiu soborowego obrazu Kościoła, czyli
nauki Kościoła o sobie samym i o jego relacji do innych religii oraz Kościołów
chrześcijańskich, relacji do świata i rzeczywistości ziemskich, nauki o uczestnictwie świeckich w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, liturgii
mszy św. czy też zmian w postrzeganiu roli i zadań ludzi świeckich w Kościele,
wspólnotowego charakteru życia Kościoła, dialogu w Kościele – by wymienić
tylko te najbardziej wrażliwe miejsca domagające się odnowy.
Drogi odnowy misji Kościoła w dziele przekazu wiary
II Sobór Watykański był próbą odpowiedzi Kościoła na zmieniający się współczesny świat, w którym Kościół z woli Jezusa Chrystusa wypełnia posługę zbawienia. Zmieniająca się rzeczywistość świata i człowieka jest zawsze dla Kościoła szczególnym wyzwaniem. Jak to ujęła Konstytucja duszpasterska O Kościele
w świecie współczesnym Gaudium et spes, „należy poznać i rozumieć świat,
w którym żyjemy, jego dramatyczne oczekiwania, dążenia i nadzieje” (nr 4).
II Sobór Watykański nie koncentrował się jedynie na analizie sytuacji świata
czy człowieka, ale starał się – uwzględniając przemiany cywilizacyjno-kulturowe –
przyjrzeć się uważniej własnemu obliczu. Było to konieczne, aby – jak to podkreślił papież Paweł VI w ważnej dla Kościoła encyklice Ecclesiam suam – wysiłek
Kościoła zmierzający do pogłębienia świadomości samego siebie doprowadził do
poznania i odnowienia żywej łączności z Chrystusem, co w konsekwencji miało
przygotować Kościół, a szczególnie wiernych świeckich, do podejmowania zadań
związanych z potrzebami wspólnoty ludzkiej (por. nr 35 i 96).
Owo przyjrzenie się owocowało wielkimi konstytucjami soborowymi oraz
innymi dokumentami, ważnymi także w relacji Kościoła do innych religii czy
wyznań religijnych. Poważny wysiłek został więc podjęty dla ukazania pełnego
i na nowo odczytanego obrazu Kościoła. Ten nowy obraz Kościoła odnaleźliśmy przede wszystkim w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium.
Kościół odstąpił w niej od mówienia o sobie językiem prawno-socjologicznych
pojęć, dotąd najczęściej używanych zarówno w oficjalnych dokumentach na
temat natury Kościoła, jak i w podręcznikach przekazu wiary, także tak podstawowych, jakimi były i są katechizmy. Konstytucja Lumen Gentium, gdy mówi
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o naturze Kościoła, wraca do źródła, jakim jest Objawienie Boże, i przywołuje
dla przybliżenia natury Kościoła biblijne obrazy: owczarni, winnicy, budowli
Bożej, rodziny (zob. nr 6). Jak pisał Alfons Skowronek, przed oczyma wiernych
stanął Kościół nie tyle jako doskonała i samouwielbiająca się instytucja, ale jako
wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, wspólnota wiary i posługi na rzecz
wiary. Nie jawi się więc Kościół przede wszystkim w jego urzędowych strukturach, ale jako Kościół pielgrzymujący. Ukazana została także organiczna jedność
posługi hierarchii i wiernych świeckich. Ci ostatni nie są jedynie wykonawcami
rozkazów płynących niejako z góry, ale odgrywają właściwe role zarówno w życiu Kościoła, jak i codzienności wpisanej w życie tego świata.
Posoborowe nauczanie Kościoła, a także jego teologiczna refleksja, pogłębiły i ugruntowały główne idee II Soboru Watykańskiego. Stało się to szczególnie ważne dla praktyki duszpasterskiej Kościoła. Jest ona bowiem taka, jaka
jest wizja Kościoła. Niezrozumienie istoty i posłannictwa Kościoła odbija się
natychmiast w duszpasterstwie, będącym bardzo czułym echem świadomości
i konsekwencją tego, czym jest Kościół, z którym się utożsamia.
Skoncentrowano się wtedy przede wszystkim na kolportowaniu wypracowanej na soborze nowej wizji Kościoła. Najpierw były to poważne publikacje
eklezjologiczne, wysiłek podjęty przez teologów, aby przebudować mentalność
wierzących, otworzyć na nową wizję Kościoła. Wykładowcy katechetyki podjęli
poważny wysiłek przybliżenia podstaw teologicznych katechezy, która w okresie
posoborowym wyrażała się najpełniej w materialno-kerygmatycznej odnowie
katechezy. W Polsce, mimo kłopotów związanych z drukiem, zaczęły ukazywać
się podręczniki do nauki religii, które opracowywano według potrzeb zmienionego programu nauczania i w zgodzie z osiągnięciami teologii posoborowej i nowoczesnej dydaktyki przekazu. Początkowo materiały do katechez były
kolportowane w formie maszynopisów, ale już na początku lat 70. ukazywały
się pierwsze podręczniki ucznia i podręczniki metodyczne dla katechetów. Należy tu wspomnieć o wielkiej pracy podjętej przez zespoły piszące podręczniki,
szczególnie pod redakcją ks. Charytańskiego oraz w środowisku kielecko-warszawskim pod redakcją bpa Edwarda Materskiego. Także w niektórych środowiskach diecezjalnych podejmowano podobne inicjatywy.
Najłatwiej było zadbać o przekaz odnowionej wizji Kościoła zgodnej
z przekazem soborowego nauczania. O ile kolportaż nowego obrazu Kościoła
okazał się przedsięwzięciem w miarę prostym, o tyle trud przemiany mentalności katechetów oraz uczniów wymagał czasu, aby zadomowić się i pogłębić
w świadomości wierzących. Ciągle pokutowały stare nawyki i wizja Kościoła
ugruntowana przez wcześniejsze lata katechizacji i kaznodziejstwa.
Niemal dziesięć lat po publikacji Konstytucji o Kościele, gdy na wykładach teologii już przekazywano odnowiony obraz Kościoła, w mentalności
naszych studentów ciągle wracała wdrukowana wcześniej wizja Kościoła „jako
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społeczności, czy wręcz organizacji, która pod przewodem papieża prowadzi
ludzi do zbawienia”. Wykazywały to próby sprawdzenia, na ile soborowa wizja
Kościoła zadomowiła się w świadomości odbiorców.
Kościół przed Vaticanum II był ukierunkowany na wskazywanie człowiekowi drogi do Boga, warunków osiągnięcia zbawienia i przestrzegania Ewangelii,
by osiągnąć szczęście wieczne. Sobór wskazał człowiekowi inną perspektywę,
inny kierunek relacji Człowiek–Bóg. Ukazał Boga, który pełen miłości pierwszy
przychodzi do człowieka, wychodzi z inicjatywą miłości. Dar zbawienia jest
ofiarowany z pełnym uszanowaniem ludzkiej wolności. Bardziej teologicznie
mówiąc, Sobór ukierunkował człowieka na odczytanie historiozbawczej perspektywy wiary i życia Kościoła oraz życia poszczególnych wierzących.
Należy zaznaczyć, że odnowiona po Vaticanum II teologia biblijna osadzała
przekaz wiary w kategoriach historii zbawienia, tak też budowana była organiczna jedność treści katechezy na wszystkich stopniach nauczania. Centralnym
tematem organicznej jedności przekazu katechetycznego stała się Tajemnica
Paschalna Jezusa Chrystusa, czyli Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Tak
więc przewodnią ideą porządkującą przekaz stał się chrystocentryzm ujęty
w kategoriach eklezjalnych i personalistycznych. W początkowej fazie realizacji
odnowy katechezy na podstawie dokumentów soborowych dbano o to, aby
znalazły się w przekazie katechetycznym wiodące idee nowej teologii, zwłaszcza eklezjologii oraz odnowionej liturgii i teologii słowa Bożego. Był to także
czas entuzjazmu dla dorobku odnowy materialno-kerygmatycznej katechezy
zapoczątkowanej przez Josefa A. Jungmanna krótko przed II wojną światową.
W Polsce szczyt jej popularności i osiągnięć przypadał na lata 70. i 80. XX wieku.
Podobne przemiany dokonały się w głoszeniu słowa Bożego podczas liturgii,
szczególnie w charakterze głoszenia kazań. W tym czasie obserwuje się nawrót
homilii nawiązującej ściślej, niż to było przed soborem, do charakteru przeżyć
roku liturgicznego i zreformowanego układu czytań biblijnych.
Był to ważny czas dla Kościoła w Polsce. W nauczaniu religijnym podkreślano, że istotną potrzebą człowieka jest poznanie słowa Bożego, możliwość
odpowiedzi na słowo Boże, a najważniejszym elementem misji Kościoła jest
głoszenie słowa Bożego, szczególnie nauczanie religijne, katecheza i – ujmując
rzecz najogólniej – edukacja religijna dzieci, młodzieży i dorosłych.
Odpowiedź na wyzwania i potrzeby czasu odnowy
Już w czasie studiów doktoranckich na KUL-u, bezpośrednio po zakończeniu
Vaticanum II, wiedzieliśmy, że przed Kościołem w Polsce stoi ogromne zadanie przełożenia bogactwa myśli teologiczno-pastoralnej soboru na przemiany
w życiu Kościoła, zwłaszcza przemiany w dziedzinie przekazu wiary. W refleksji
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nad tym ważnym zagadnieniem koncentruję się jedynie na aspekcie pastoralno-katechetycznym i pedagogicznym. W ramach specjalizacji pedagogiczno-katechetycznej mieliśmy szczęście spotykać ludzi zafascynowanych odnową katechezy i – ogólniej rzecz ujmując – praktyki pastoralno-pedagogicznej Kościoła.
Wyróżniam dwu z nich – ks. Franciszka Blachnickiego i o. Jana Charytańskiego.
Miejsce i rolę w posoborowym Kościele w Polsce ks. Blachnickiego omówiłem
już w tym tekście nieco wyżej. Tu pragnę zaakcentować jego szczególną fascynację materialno-kerygmatyczną odnową katechezy. Dzięki znajomości literatury
z obszaru języka niemieckiego mógł korzystać z najnowszych prac, podejmujących ową problematykę. Słuchając wykładów z tej dziedziny, podzielaliśmy
jego fascynację kerygmatyką. Dzięki pracom na seminarium magisterskim i towarzyszeniu mu w dziele duszpasterstwa oazowego zdecydowanie otwartego
na odnowę liturgii mogliśmy lepiej poznawać, co kerygmatyka wnosi w życie
Kościoła i co oznacza dla odnowy katechetycznej. Ksiądz Blachnicki był nie tylko charyzmatycznym sługą Słowa, ale też jako pierwszy w naszych warunkach
miał realną wizję i koncepcję duszpasterstwa dzieci, młodzieży i dorosłych. On
przewidział, jak wielkie znaczenie w życiu Kościoła ma duszpasterstwo małych
grup i wspólnot religijnych. Wiem z osobistych kontaktów z nim i z przeżywanych w Krościenku spotkań na temat katechezy, że kładł nacisk na przekaz słowa
Bożego opartego na kanwie historiozbawczych wydarzeń przekazanych w Biblii.
Mniejszą wagę przywiązywał do samej metodyki katechetycznej, był zdania, że
ważniejszy niż sprawna metodyka jest duch otwarcia na słowo Boże, na działanie Boga. Dla niego praktycznie nie istniała wyraźna różnica między aktem
liturgicznym a katechezą. Bóg mówi już w przekazie słowa na katechezie i w jej
trakcie katechizowani odpowiadają na słowo Boże. W dyskusjach zwracaliśmy
mu uwagę, że otwarcie na słowo Boże wcale nie umniejsza potrzeby sprawnej
metodyki przekazu, a nawet ją zakłada. Trzeba przyznać, że w trakcie studiów
na KUL-u na sprawy metodyki uczulał nas ks. dr Materski, późniejszy biskup
radomski.
Ojciec Charytański podczas wykładów przekazywał nam wiedzę na temat
najnowszych nurtów katechezy Kościoła. O ile ks. Blachnicki był zafascynowany
kerygmatycznym modelem katechezy, to u o. Charytańskiego wyczuwało się
skłonność do tego, co potem w katechetyce zaistniało jako koncepcja katechezy
integralnej. O ile ks. Blachnicki – mówiąc kolokwialnie – był charyzmatycznym
wyznawcą kerygmatyki, to o. Charytański zdradzał skłonność do refleksji nad
umiejscowieniem poszczególnych nurtów katechetycznych w całokształcie życia
Kościoła. Nie przewidywałem jednak, że nosił w sercu potrzebę podjęcia heroicznego wysiłku – przyswojenia dorobku Vaticanum II w praktycznej katechezie.
Potrafił zorganizować sprawny zespół złożony z teologów znających zarówno
dobrze dorobek teologii soborowej, jak i realia powojennej katechezy w Polsce,
tak teoretyków, jak i ludzi bliskich praktyce katechizowania, uwrażliwionych na
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potrzebę odnowy katechezy w duchu Vaticanum II. Podejmował się nie tylko
trudu redagowania materiałów katechetycznych, ale także opracowania i wydawania konkretnych serii podręczników do katechezy dla wszystkich stopni
szkolnej edukacji. Publikację rozpoczęła seria katechizmów dla klas 1-4 pod
wspólnym tytułem Bóg z nami, w wersji podręcznika dla ucznia i materiałów
metodycznych dla katechety. Po niej realizowano serię dla klas 5-8 pod wspólnym tytułem Katechizm religii katolickiej oraz serię podręczników dla młodzieży
szkół ponadpodstawowych.
Garść wrażeń z pracy w zespole o. Jana Charytańskiego
Każdy z nas przybywających na spotkanie zespołu do Witowa, Kościeliska czy
innych miejsc, gdzie zespół gromadził się w wakacje, przywoził nie tylko maszynę do pisania (o laptopach wtedy nikt jeszcze nie marzył), nie tylko konspekty wstępów teologicznych, pedagogicznych czy jednostek katechetycznych,
wypracowane w comiesięcznych spotkaniach w domu zakonnym jezuitów na
Rakowieckiej, ale przede wszystkim to, co było wtedy najważniejsze – umysły
otwarte na wiosnę odnowy Kościoła, plecaki pełne refleksji ubogaconych myślą
odnawiającej się teologii, serca pełne entuzjazmu i gotowości do pracy.
Każdy z uczestników zespołu miał własne doświadczenie katechizowania,
kontaktu z używanymi wcześniej podręcznikami do nauki religii. Tak było i ze
mną. Po święceniach kapłańskich w latach 1962-1964 katechizowałem młodzież sieradzkich szkół średnich, a w roku szkolnym 1964-1965 w Stawiszynie
k. Kalisza uczyłem przeważnie dzieci ze szkoły podstawowej i z przedszkola.
Nadto jako doktorant KUL-u w Lublinie przez dwa lata katechizowałem grupę
młodzieży z technikum, gromadzącą się przy kościele garnizonowym. Można
więc powiedzieć, że zdobyłem pewien zakres doświadczenia katechizowania na
wszystkich stopniach katechezy przyparafialnej.
Już w czasie studiów w seminarium duchownym, przy okazji przygotowania
katechez w ramach ćwiczeń katechetycznych, zauważyłem brak nowszych materiałów i podręczników nie tylko dla uczniów, ale i dla katechetów. Wobec tej
sytuacji już na V roku studiów w seminarium utworzyliśmy zespoły koleżeńskie
opracowujące materiały do katechizacji dla klas szkoły podstawowej, zgodne
z obowiązującym wtedy programem katechizowania. Na koniec szóstego roku
miałem komplet maszynopisów katechez. Po święceniach kapłańskich zostałem
posłany na wikariat do Sieradza, jedynej wtedy parafii w tym mieście. Podczas
pierwszego spotkania wikariuszy z proboszczem oraz dwiema siostrami zakonnymi, które uczyły klasy 1-2, czyli dzieci przygotowujące się do I Komunii św.,
dowiedziałem się, że moim obowiązkiem będzie przede wszystkim katechizacja młodzieży szkół średnich (liceum ogólnokształcące, dwa technika i szkoła
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zawodowa), a także troska o duszpasterstwo młodzieży. Był początek sierpnia,
a ja stwierdziłem, że nie mam przygotowanych materiałów do katechizacji młodzieży. Udało mi się zdobyć używane wówczas podręczniki z zakresu dogmatyki
katolickiej, liturgiki opracowywane przed II wojną światową, a przeznaczone
dla młodzieży. Odwiedziłem niektóre ośrodki kurialne w Polsce, gdzie zdobyłem także nieliczne wtedy maszynopisy propozycji katechetycznych, przydatnych w katechizowaniu młodych. Całe szczęście, że już od czwartego roku
studiów w seminarium gromadziłem wszelkie materiały z literatury religijnej
i teologicznej, które w przyszłości mogłyby mi pomóc w kaznodziejstwie czy
katechezie. Wiele z nich przepisywałem ręcznie z czasopism, z tygodników lub
miesięczników o profilu katolickim, czy – jakże wtedy nielicznych – nowszych
książek z literatury religijnej. Przy ogromie pracy parafialnej do późna w nocy
przygotowywałem konspekty katechez dla młodzieży. Było to bardzo ważne,
ponieważ młodzi ludzie byli w owym czasie w szkołach programowo ateizowani
i przynosili na lekcje religii wiele niepokojących ich pytań i wątpliwości.
Jako młody kapłan i katecheta młodzieży uczestniczyłem w wielu spotkaniach dla katechetów, podczas których mówiło się o potrzebie nowego programu
katechizacji i nowych podręczników dla katechizowanych oraz katechetów. Głosy te stały się coraz liczniejsze i natarczywsze zwłaszcza po zakończeniu II Soboru Watykańskiego, gdy do rąk katechetów docierały podstawowe dokumenty
soboru. Jak już wyżej wspomniałem, czołowi katechetycy i pastoraliści polscy
podjęli ogromny trud przekazu soborowych treści nie tylko na wykładach w istniejących wtedy ośrodkach akademickich, łącznie z seminariami duchownymi, ale także na licznych spotkaniach dokształcających dla księży i katechetów
świeckich. Młodzi katechetycy mojego pokolenia mieli szczęście uczestniczyć
w tym ważnym dziele reinterpretacji modelu i treści katechezy tamtego okresu.
Było oczywiste, że istniała nagląca potrzeba opracowania nowych programów
katechizacji, a do nich podręczników dla uczniów i dla katechetów.
Najpoważniejszą próbą odpowiedzi na to zapotrzebowanie stała się inicjatywa stworzenia zespołu autorów opracowujących podręczniki podjęta przez
jezuitę o. profesora Jana Charytańskiego. Był on w tamtym czasie niewątpliwie
najbardziej poważanym autorytetem w tej dziedzinie nie tylko na katolickich
uczelniach, ale i w życiu Kościoła w Polsce, zwłaszcza wśród katechetów podejmujących trud głoszenia Dobrej Nowiny.
Ojciec Charytański zaprosił do zespołu piszącego podręczniki nie tylko
czołowych przedstawicieli nurtu odnowy katechezy ze swej zakonnej jezuickiej rodziny, ale także katechetyków z różnych diecezji. Zrozumiałe, że byli to
najczęściej ci, których znał z pracy na KUL-u czy w ATK. Pośród nich znalazły
się także siostry zakonne, z naukowym, ale i praktycznym przygotowaniem
w zakresie katechizowania oraz osoby świeckie, aktualnie katechizujące czy
też mające pewne doświadczenie pisarskie. Jest oczywiste, że spośród czterech
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takich wakacyjnych pobytów w zespole utkwiło mi w pamięci wiele doświadczeń, ale pragnę ograniczyć się jedynie do niektórych z nich.
Jak już wspomniałem, szefem i guru całości był o. Charytański. Przewodził
on zespołowi w sposób wymagający zdecydowanej dyscypliny pracy, modlitwy,
udziału w codziennej Eucharystii. Program każdego dnia obejmował osobistą
pracę nad propozycjami tekstów, ale i spotkania dyskusyjne w grupach. Była to
praca bardzo intensywna, dawała okazję pogłębienia wielu zagadnień z zakresu
teologii, dydaktyki i – co było ważne – z udziału w odnowionej liturgii Eucharystii. Mogę z perspektywy czasu powiedzieć, że była to okazja odbycia czegoś
w rodzaju pogłębionych studiów najnowszej wizji życia Kościoła, jego katechezy
i liturgii.
Już wtedy w 1974 roku najbliższym współpracownikiem o. Charytańskiego
w tym dziele, a z czasem i współredaktorem poszczególnych podręczników był
o. Władysław Kubik, specjalizujący się w dydaktyce przekazu katechetycznego,
przygotowany do tej pracy przez specjalistyczne studia z zakresu dydaktyki
ogólnej. Jest on autorem wielu podstawowych prac z dydaktyki katechetycznej,
autorem podręczników i wieloletnim rektorem Ignatianum. W zespole brał
na siebie odpowiedzialność za metodykę katechezy realizowaną w kolejnych
seriach podręczników. Podczas naszych spotkań troszczył się o liturgię mszy
i aktywny w niej udział. Pamiętam, że miał dar wnoszenia radości w liturgię,
obdarzony wspaniałym głosem nadawał jej bardzo uroczysty, a zarazem wspólnotowy wymiar. Jego naukowa kompetencja oraz bardzo dobre wyczucie pedagogii katechezy sprawiły, że przez dziesiątki lat służył Kościołowi w Polsce,
opracowując i redagując wiele ważnych podręczników katechetycznych. Mógł
też służyć nauce, kształcąc zastępy chrześcijańskich pedagogów i katechetyków
w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie oraz w Ignatianum w Krakowie.
Spośród bliskich współpracowników o. Charytańskiego w zespole chciałbym wspomnieć ojca Bronisława Mokrzyckiego, który specjalizował się w teologii liturgii. Wnosił on do zespołu troskę o jak najwierniejsze odczytanie warstw
teologii przekazywanych prawd wiary, o przeniesienie odnowy materialno-kerygmatycznej w treść katechetycznego przekazu.
W trosce o organizację pracy zespołu oraz opracowywane projekty wspierał
o. Charytańskiego przez wszystkie lata tej gigantycznej pracy jego wierny uczeń
o. Andrzej Spławski. Z okresu czterech lat mojej obecności w zespole z wdzięcznością wspominam innych jego uczestników: jezuitów – Tadeusza Wołoszyna,
socjologa z wykształcenia i naukowej kompetencji, człowieka o wspaniałym,
radosnym usposobieniu, zdolnym do krytycznego dystansu wobec naszych
prac, Jana Tomczaka, Tadeusza Chromika, Franciszka Rzepkę, Juliana Sulowskiego, Floriana Pełkę. W 1972 roku dołączył do zespołu młody i początkujący
wtedy w dziele służby naukowej refleksji nad katechezą i pedagogią Kościoła o. Zbigniew Marek. Zaczynał od cierpliwej nauki redagowania tekstów do
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podręczników. Przez wiele lat mogłem obserwować rozwój jego naukowej drogi,
talenty organizacyjne i wydawnicze, spotykać się nie tylko w gronie katechetyków, ale także w ostatnich latach w jego odważnych inicjatywach naukowego
rozwoju pośród pedagogów w Toruniu. Z tamtego czasu zapamiętałem go jako
młodego jezuitę obdarzonego wspaniałym, wręcz radiowym głosem, o silnej
osobowości, z jednocześnie mocnym dążeniem do naukowego rozwoju. W początkach Ignatianum był wykładowcą katechetyki fundamentalnej, katechetyki
materialnej, pedagogiki religii oraz aksjologicznych podstaw wychowania. Od
1993 roku prowadzi Korespondencyjny Klub Biblijny, organizacyjnie przewodzi
polskim wykładowcom katechetyki i pedagogii religii.
Z katechetyków diecezjalnych uczestniczących w pracach zespołu wspomnę
jedynie niektórych, tych zwłaszcza, których mogłem poznać podczas studiów
doktoranckich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim: Edwarda Lazarowicza
z Tarnowa, Bronisława Twardzickiego i Jana Stanisza z Przemyśla, Kazimierza
Torlę z Olsztyna.
Z tamtych dni przywołuję we wspomnieniach także siostrę zmartwychwstankę z Poznania Eleonorę Henschke. Obdarzona wspaniałą inteligencją,
humorem i otwartością na innych potrafiła znakomicie „odgryzać się” przyjaźnie żartującym szydercom z zespołu. W zespole pracowały również: s. Rafaela
Zając – służebniczka, Cecylia Szczurek i Margarita Sondej – urszulanki. Z osób
świeckich zapamiętałem ważną obecność pani Olgi Zawadzkiej, siostry o. Bocheńskiego OP, pisarki. O każdym z uczestników zespołu można by przywołać
wiele anegdotycznych wspomnień, żartobliwych i kolorowych, ale wąskie ramy
tej krótkiej refleksji na to nie pozwalają.
Mimo że program pracy zespołu był niezwykle zwarty, wymagający przestrzegania dyscypliny, nie czuło się zniewolenia czy przymusu. Co dziesięć dni
pracy następował dzień wolny, poświęcony wędrówkom górskimi szlakami.
Każdy z nas przywoził z sobą odpowiednie obuwie i strój stosowny do zaplanowanych eskapad. Także i w dni pracowitego ślęczenia nad tekstami codziennie
następowały krótkie chwile odprężenia, najczęściej pełne żartów, śmiechu, dowcipów, błyskotliwych ripost. Mimo wytężonego wysiłku umysłowego, atmosfera
życzliwości i braterstwa wspólnoty stwarzana przez wszystkich obecnych wyzwalała energię oraz odprężenie i spontaniczną radość. Po miesiącu solidnej
pracy, uczestnictwa w wypracowywaniu nowych ścieżek odnowy teorii i praktyki katechetycznej, a zwłaszcza przebywania pośród ludzi życzliwych, wracałem
do Włocławka w nastroju radości, chęci do pracy, optymizmu. Nawiązując do
początku tego tekstu, pragnę podkreślić, że równie dobrze jak chwile podróży
autobusem z Zakopanego do Witowa zapamiętałem także mój powrót. Mimo że
byłem utrudzony, jednak dzięki stylowi pracy i atmosferze panującej w zespole
jechałem odrodzony, radosny, z zapałem do odkrywania bogactwa przekazu
słowa Bożego we wspólnocie Kościoła.
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Próba spojrzenia z dystansu. Uwagi końcowe
Od tamtych pracowitych spotkań w dziele odnowy katechetycznej minęły już
43 lata. Chcąc więc – choć pokrótce – podsumować i ocenić to wielkie dzieło,
nie wolno zapomnieć o specyfice tamtych czasów, nie wolno pominąć przemian,
jakie dokonały się w Kościele katolickim końca XX wieku. Większość nich była
warunkowana potrzebą odkrywania bogactwa dorobku II Soboru Watykańskiego i posoborowej teologii, a także odpowiedzi Kościoła na zmieniającą się
sytuację świata i człowieka w nim. Warto tu także przypomnieć słowa papieża
Pawła VI, który w adhortacji Evangelii nuntiandi pisał o „dramacie naszej epoki”,
jakim stał się rozdział między wiarą a kulturą (zob. nr 20). Zahamowanie owego procesu rozchodzenia się wiary i kultury stało się ważnym celem Kościoła
przełomu XX i XXI wieku.
W obrazie katechezy niełatwy był proces odchodzenia od podręczników katechetycznych, które były skrótem naukowej teologii opracowań akademickich
z teologii dogmatycznej, moralnej, liturgiki funkcjonujących aż do lat 70. XX
wieku. Wielu po Vaticanum II wołało o nowy program, nowe podręczniki, ale
niewielu rozumiało istotę przemiany, jeszcze mniej było chętnych do podjęcia,
powiedzmy szczerze, niełatwego trudu jej wprowadzenia.
Ojciec Charytański i jego zespół zdawali sobie sprawę z kierunku koniecznych przemian w modelu katechezy w strukturze programów i podręczników.
Ogólny kierunek był w miarę klarowny: przekaz wiary w głoszeniu słowa Bożego, także w katechizacji na wszystkich jej stopniach, winien być zgodny z dynamizmem historii zbawienia, która stała się podstawą, kanwą życia Kościoła
i przepowiadania. Polegać miało to nie tyle na przekazie statycznych treści, ile
na próbie odkrywania dynamizmu historii zbawienia i zaproszenia człowieka
do świadomego udziału w tym procesie. Centrum przekazu stawała się tajemnica paschalna Jezusa Chrystusa, a więc chrystocentryzm jako zasada i norma
porządkująca podstawowe linie życia Kościoła i głoszenia Słowa. Dialogiczny
charakter zbawienia ofiarowanego człowiekowi przez Boga miał naznaczać nie
tylko treść nauczania, ale także i metodologię.
W tamtym czasie przemian większość tych, którzy przewodzili odnowie
katechezy, była świadoma wagi stworzonego przez Josepha Colomba paradygmatu katechezy wiernej Bogu i człowiekowi. W początkach pracy zespołu skupionego wokół odnowy katechezy w Polsce przeważała troska przede
wszystkim o wierność depozytowi wiary, odczytanemu w świetle reinterpretacji dokonanej przez II Sobór Watykański i teologię posoborową. Przejaw
tej troski możemy obserwować w układzie i treści podręczników wtedy opracowanych. Widać w nich niemal żywcem przenoszone z dokumentów Soboru i teologii owego czasu pojęcia, terminy, a nawet pewnego rodzaju żargon
teologiczny.
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Nieco na uboczu – można to dziś powiedzieć – znalazła się troska o wierność człowiekowi, czyli uczniom, którzy są pełnoprawnymi współtwórcami
przekazu wiary. Dlatego też wiele z treści formułowanych, zwłaszcza dla najmłodszych, było pisane językiem zbyt hermetycznym, który był wyrazem troski
o wierność depozytowi, ale nie zawsze dostosowanym do możliwości percepcyjnych i mentalności odbiorców.
W próbie oceny wielkiego wysiłku o. Charytańskiego i jego współpracowników należy podkreślić oryginalność i wyjątkowość całościowej wizji modelu
podręczników dla katechizowanych i podręczników metodycznych dla katechizujących. O ile mi wiadomo, drugiego takiego całościowego ujęcia nie znajdziemy nie tylko na naszym polskim podwórku, ale i w próbach obcojęzycznych.
Rzadko podręczniki metodyczne zawierają ofertę wprowadzeń teologicznych,
pedagogicznych i metodycznych oraz jednocześnie rozpracowany w szczegółach scenariusz jednostki lekcyjnej.
Przy krytycznej ocenie warstwy dydaktycznej podręczników z tamtego
czasu nie wolno zapomnieć o tym, że aż do 1989 roku cenzura państwowa tępiła wszelkie momenty dydaktyczne w treści jednostek, które wskazywałyby na
aktywność ucznia; jakiekolwiek jej przejawy, zwłaszcza dotyczące aktywności
postaw wiary, były skazane na skreślenie. Dopiero później, po odzyskaniu pełnej
suwerenności w naszym kraju, zmienił się także i ten aspekt opracowywanych
podręczników, co widać szczególnie w podręcznikach przygotowywanych przez
niektórych uczestników prac zespołu, a zwłaszcza profesorów – o. Władysława
Kubika i o. Zbigniewa Marka.
Z perspektywy czasu, gdy pytam o ówczesne nasze odczucia, ludzi oddanych odnowie pedagogii i katechezie Kościoła katolickiego, wydaje się, że dobrze wyrażał je tytuł Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym Gaudium
et spes – radość i nadzieja. I chociaż w pierwszych słowach tej Konstytucji czytamy, że udziałem ludzi naszych czasów są nie tylko r a d o ś ć i n a d z i e j a, ale
także s m u t e k i l ę k, to jednak przeważa we mnie radość z dokonań soboru
i nadzieja, że mimo upływu tylu już lat od tamtych ważnych inicjatyw, ciągle
stoi przed nami szansa „doczytania” Soboru Watykańskiego II i jego realizacji
w bardzo ważnych aspektach życia Kościoła.
Na koniec tych refleksji osobne podziękowanie składam s. profesor Annie
Walulik – od wielu lat związanej z zespołem, dziś zatroskanej o to, aby w zamówionych przez nią naszych refleksjach pedagogiczno-katechetycznych panowała
dyscyplina i jasność przekazu.
Toruń–Włocławek
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Jerzy Bagrowicz

Streszczenie
II Sobór Watykański był próbą odpowiedzi Kościoła na zmieniający się współczesny świat,
w którym Kościół z woli Jezusa Chrystusa wypełnia posługę zbawienia. Posoborowe nauczanie Kościoła, a także jego teologiczna refleksja, pogłębiły i ugruntowały główne idee
II Soboru Watykańskiego. Stało się to szczególnie ważne dla praktyki duszpasterskiej Kościoła, a zwłaszcza dla nauczania religijnego i katechizacji. Katecheza Kościoła jest zawsze
taka, jaka jest wizja Kościoła w konkretnej społeczności wierzących. Po II Soborze Watykańskim podjęto w Kościele w Polsce wielki trud reinterpretacji sensu i istoty katechezy.
Wykładowcy katechetyki podjęli poważny wysiłek przybliżenia podstaw teologicznych
katechezy, która w okresie posoborowym wyrażała się najpełniej w materialno-kerygmatycznej odnowie katechezy. W Polsce, mimo kłopotów z drukiem, zaczęły ukazywać się
podręczniki do nauki religii, które opracowywano według potrzeb zmienionego programu nauczania i w zgodzie z osiągnięciami teologii posoborowej i nowoczesnej dydaktyki
przekazu. Autor artykułu odnotowuje wspomnienia o wielkiej pracy podjętej przez zespół
katechetyków i katechetów opracowujący podręczniki katechetyczne dla uczniów i metodyczne dla katechetów pod redakcją jezuity o. profesora Jana Charytańskiego.
Słowa kluczowe: Kościół katolicki, II Sobór Watykański, katecheza, katechetyka,
odnowa katechezy, podręczniki katechetyczne, zespół autorów
Summary
In search for ways to renew catechesis in the Church’s.
What remains of memories
The Second Vatican Council was the Church’s attempt to respond to the ever-changing
world of toady, in which the Church fulfils its ministry of salvation by the will of Jesus
Christ. The post-conciliar teaching of the Church, as well as its theological reflection,
have deepened and consolidated the Second Vatican Council’s main ideas. This process
has become particularly important for the Church’s pastoral involvement, especially
for religious teaching and catechesis. In a particular community of believers, Church
catechesis is always in line with the Church’s vision in this community. After the Second
Vatican Council, the Church in Poland engaged in the great effort of exploring the meaning
and reinterpretation of the substance of catechesis. Catechesis lecturers embarked on the
mission to disseminate the knowledge of the theological basis of catechesis. In the postConciliar period catechesis was mainly expressed in the renewal of kerygmatic material.
In Poland, despite the problems related to publication freedom, textbooks for religious
education were made available. These were developed in accordance with the revised
curricula needs and with the post-conciliar theology achievements as well as modern
teaching techniques. The author of the article recapitulates the great endeavour of the
team of catechesis lecturers and catechists – the editors supervised by Jesuit Father Jan
Charytański developed textbooks for students and methodologies for catechists.
Keywords: Catholic Church, Second Vatican Council, catechesis catechetics, renewal
of catechesis, catechetical textbooks, team of authors
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Rok 2017
Wychowanie integralne podstawą rozwoju osoby, „Edukacja Elementarna” 2017, (1/43),
s. 31-47.
Z. Marek, J. Mółka, M. Mółka, Wprowadzenie, w: Wychowanie i praca. W trosce o integralny rozwój człowieka, pr. zb. pod red. Z. Marka, J. Mółki, M. Mółki, Akademia
Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2017, s. 11-13.
Rok 2016
Autonomia pedagogiki religii. Współczesne ujęcia edukacji religijnej, „Studia Katechetyczne” 2016, t. 12, s. 19-33.
Z. Marek SJ, K. Podstawka, Wartości moralne (ujęcie pedagogiczne), w: Encyklopedia
aksjologii pedagogicznej, pr. zb. pod red. K. Chałas, A. Maja, Polskie Wydawnictwo
Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 1251-1254.
Kształtowanie, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pr. zb. pod red. K. Chałas,
A. Maja, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 516-518.
Prawo moralne, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, pr. zb. pod red. K. Chałas,
A. Maja, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2016, s. 877-878.
Z. Marek SJ, K. Dyrek SJ, Edukacja do przebaczenia w pedagogii ignacjańskiej, „Paedagogia Christiana” 2016 (2/38), s. 61-84.
Pedagogika i duchowość – wsparcie dla ludzkich poszukiwań, „Katecheta” 60(2016)3,
s. 88-96.
Osiąganie dojrzałości moralnej, „Studia Paedagogica Ignatiana” 19(2016)1, s. 39-56.
W drodze do prawdy. Podręcznik życia chrześcijańskiego, pr. zb., oprac. Z. Marek, A. Walulik, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2016, ss. 159.
Rok 2015
Duchowość, ewangelizacja i katecheza, w: Formacja głosicieli Ewangelii. Jak przygotować katechetów – nauczycieli religii do podjęcia nowej ewangelizacji?, pr. zb. pod red.
W. Lechowa, WTUSz, Szczecin 2015, s. 13-30.
Potencjał religii wnoszony do wychowania integralnego, „Pedagogika Społeczna”
XIV(2015)4, s. 9-20.
Arkadiusz Żukiewicz: Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej. Odniesienia do
społeczno-pedagogicznej perspektywy poznania pracy społecznej, WUŁ, Łódź 2015,
(recenzja), „Ruch Pedagogiczny” LXXXVI(4), s. 106-108.
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W służbie Ewangelii. Dwadzieścia pięć lat katechezy w szkole, w: W nurcie przepowiadania katechetycznego. Dwadzieścia pięć lat doświadczeń w środowisku szkolnym, pr.
zb. pod. red. J. Kowalczyka, „EDYTOR” Drukarnia Wydawnictwo Tomasz Ligięza,
Legnica 2015, s. 133-146.
Elementarz dziecka Bożego. Multibook dla ucznia 1 klasy szkoły podstawowej + Podręcznik
do religii dla 1 klasy szkoły podstawowej. pr. zb. pod red. Z. Marka SJ, A. Walulik
CSFN, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015, ss. 76.
Elementarz dziecka Bożego. Podręcznik metodyczny do religii dla 1 klasy szkoły podstawowej, pr. zb. pod red. Z. Marka SJ, A. Walulik CSFN, płytka CD, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2015, ss. 243.
Duchowość, religia i wychowanie, „Pedagogika Społeczna” XIV(2015)1(55), s. 9-22.
Katecheta w służbie zbawienia, „Katecheta” 59(2015)5, s. 15-20.
Rok 2014
Katechizm Kościoła katolickiego źródłem formacji chrześcijanina, „Studia Katechetyczne”
t. 10, 2014, s. 111-128.
Wyzwania dla dzisiejszego duszpasterstwa, „Studia Pastoralne”, X(2014)10, s. 236-250.
W rodzinie. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy liceum i technikum, z serii: Drogi świadków Chrystusa, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 108 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
W rodzinie. Notes ucznia dla III klasy liceum i technikum, pr. zb., Wydawnictwo WAM,
Kraków 2014, ss.112.
W rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum i technikum, z serii: Drogi świadków
Chrystusa, płyta CD, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014 (współautorstwo, przew.
komitetu red.).
Jezus prowadzi i zbawia. Zeszyt ucznia do religii dla III klasy gimnazjum, z serii: W drodze do Emaus, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 144 (współautorstwo,
przew. komitetu red.).
Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum, z serii:
W drodze do Emaus, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 124 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum, z serii: W drodze
do Emaus, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 223 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
Przemienieni przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla VI klasy szkoły podstawowej, z serii: Drogi przymierza, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 148
(współautorstwo, przew. komitetu red.).
Przemienieni przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla VI klasy szkoły podstawowej, z serii:
Drogi przymierza, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 122 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej, z serii:
Drogi przymierza, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss. 160 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
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Rok 2013
O rozwój duchowości małego dziecka. Recenzja książki: Lidia Marszałek, „Duchowość
dziecka. Znaczenie – perspektywy – konteksty w pedagogice przedszkolnej, Warszawa
2013, (recenzja), „Edukacja Elementarna” 2013(30)4, s. 139-141.
Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, ss.199.
Lidia Marszałek, Duchowość dziecka: znaczenie – perspektywy – konteksty w pedagogice przedszkolnej, Warszawa 2013, ss. 590, (recenzja), „Paedagogia Christiana” 13
(2013)1 (31), s. 261-263.
Tożsamość pedagogiki religii, „Paedagogia Christiana” 13(2013)1 (31), s. 93-106.
W Kościele. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy liceum i technikum, z serii: Drogi
świadków Chrystusa, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 144 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
W Kościele. Notes ucznia dla II klasy liceum i technikum, pr. zb., Wydawnictwo WAM,
Kraków 2013, ss. 118 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
W Kościele. Podręcznik do religii dla II klasy liceum i technikum, z serii: Drogi świadków
Chrystusa, płyta CD, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013 (współautorstwo, przew.
komitetu red.).
Jezus działa i zbawia. Zeszyt ucznia do religii dla II klasy gimnazjum, z serii: W drodze do
Emaus, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 160 (współautorstwo, przew.
komitetu red.).
Jezus działa i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum, z serii:
W drodze do Emaus, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 109.
Jezus działa i zbawia. Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum, z serii: W drodze do
Emaus, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 226 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
Obdarowani przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla V klasy szkoły podstawowej,
z serii: Drogi przymierza, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 183 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
Obdarowani przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla V klasy szkoły podstawowej, z serii:
Drogi przymierza, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 116 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
Obdarowani przez Boga. Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej, z serii: Drogi przymierza, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, ss. 154 (współautorstwo,
przew. komitetu red.).
Rok 2012
Z. Marek, A. Walulik, Sytuacje graniczne i wychowanie, „Paedagogia Christiana”
2012/2(30), 179-191.
Z. Marek, A. Walulik, What we Need is hope, w: Experiencing a suffering, t. 2, pr. zb. pod
red. J. Binnebesela, Z. Formella, P. Krakowiaka, U.A. Domżał, Roma–Łódź 2012,
s. 9-19.
Wychowanie religijno-moralne, w: Religijno-moralny wymiar rozwoju i wychowania, pr. zb.
pod red. A. Rynio, K. Braun, A. Lendzion, D. Opozda, Wydawnictwo KUL, Lublin
2012, s. 21-38.
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„Rok Wiary” inspiracją do refleksji katechetycznej, w: Ku doświadczeniu wiary. Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Andrzejowi Offmańskiemu w 70. rocznicę urodzin i 40.
rocznicę pracy naukowo dydaktycznej, pr. zb. pod red. K. Kantowskiego i W. Lechów,
WT US, Szczecin 2012, s. 37-61.
W Kościele. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy liceum i technikum, z serii: Drogi
świadków Chrystusa, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 184 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
W Kościele. Notes ucznia dla I klasy liceum i technikum, pr. zb., Wydawnictwo WAM,
Kraków 2012, ss. 126 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
W Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, z serii: Drogi świadków
Chrystusa, płyta CD, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012 (współautorstwo, przew.
komitetu red.).
Jezus uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum, z serii:
W drodze do Emaus, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 213 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, z serii: W drodze do
Emaus, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 109 (współautorstwo, przew.
komitetu red.).
Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, z serii: W drodze do
Emaus, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 172 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
Zaproszeni przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla IV klasy szkoły podstawowej,
z serii: Drogi przymierza, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 210 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
Zaproszeni przez Boga. Zeszyt ucznia do religii dla IV klasy szkoły podstawowej, z serii:
Drogi przymierza, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 103 (współautorstwo, przew. komitetu red.).
Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej, z serii: Drogi
przymierza, pr. zb., Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 138 (współautorstwo,
przew. komitetu red.).
Wsparcie religijno-moralne w niwelowaniu ubóstwa, w: Praca socjalna w służbie ludziom,
pr. zb. pod red. naukową A. Żukiewicza, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń
2012, s. 137-153.
Słowo Boże w przekazie katechetycznym – pokłosie Synodu Biskupów (5-26 X 2008 r.),
„Studia Katechetyczne”, t. 8, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2012, s. 157-176.
Z. Marek, J. Kochel, Pedagogia biblijna w katechezie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012,
ss. 356.
Rok 2011
Religia i wychowanie dziecka, w: Europejskie wyzwania w obszarze edukacji przedszkolnej
i wczesnoszkolnej, pr. zb. pod red. M.Z. Babiarza i D. Kukli, UJK w Kielcach, Kielce
2011, s. 119-129.
Wprowadzenie, w: Psychologia wychowania religijnego, Wydawnictwo WAM, Kraków
2011, s. 9-11.
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Przezwyciężanie trudności w rozumieniu przekazanego w Biblii słowa Bożego, w: W dialogu ze słowem. Biblia w katechezie i nauczaniu religii, pr. zb. pod red. K. Kantowskiego,
WTUSz, Szczecin 2011, s. 205-217.
Odkrywanie własnej godności formą wspierania rozwoju osoby, „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2011, t. 3(58), s. 79-89.
Katecheza może pomagać szkole, w: Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Antoniemu
Długoszowi, pr. zb. pod red. N. Pikuły, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2011, s. 287-296.
O odkrywaniu godności jako czynniku wspomagającym proces rozwoju wychowanka,
w: Rodzicielstwo zastępcze w perspektywie teoretycznej i praktycznej, pr. zb. pod red.
A. Żukiewicza, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń, 2011, s. 25-33.
Słowo Boże w przekazie katechetycznym. Pokłosie Synodu Biskupów (5-26 X 2009 r.),
pr. zb. pod red. K. Raka i M. Szczerby, Częstochowa 2011, s. 9-23.
Rok 2010
Katecheza inspirowana adhortacją „Verbum Domini”, „Katecheta” 55(2011)2, s. 3-8.
Wychowanie szansą kształtowania postaw liturgicznych?, w: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, pr. zb. pod red. A. Offmańskiego, Szczecin 2010, s. 111-126.
Wychowanie religijne dziecka w wieku przedszkolnym, w: Nauczanie języków obcych dzieci
w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2010, s. 332-340.
Rok 2009
Sumienie wyrazem dojrzałości człowieka, w: Nie ma wolności bez pamięci: Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Terleckiemu, pr. zb. pod red. W. Bernackiego, IPN, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 629-636.
Katecheza wychowuje do chrześcijańskiego rozumienia wspólnoty, w: Kościół – communio
jako podmiot i środowisko współczesnej katechezy, pr. zb. pod red. A. Draguły, Wydział Teologiczny US, Szczecin 2009, s. 145-154.
Tanatologia w katechezie Kościoła rzymskokatolickiego, w: Jak rozmawiać z uczniami
o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, pr. zb. pod red. J. Binnebesela, A. Janowicz,
P. Krakowiaka SAC, Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, Gdańsk 2009, s. 49-53.
Anna Błasiak, Aksjologiczne aspekty procesu wychowania, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, ss. 210, (recenzja), „Horyzonty Wychowania” 8/2009
(16), s. 213-216.
Taka jest wiara Kościoła, pr. zb. pod red. Z. Marka SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków
2009, ss. 227.
Moralność wyrazem wewnętrznego zdrowia człowieka, w: Edukacyjne przestrzenie zdrowia, pr. zb. pod red. Z. Marka SJ, M. Madej-Babuli, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009, s. 209-221.
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Rok 2008
Założenia programowe nauczania religii w szkole, w: Język katechezy, pr. zb. pod red.
R. Przybylskiej i W. Przyczyny, Biblos, Tarnów 2008, s. 7-24.
Jan Kochel, Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii
Mateusza, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego,
Opole 2005, ss. 377, (recenzja), „Horyzonty Wychowania” 7(2008)13, s. 255-258
Dydaktyka w nauczaniu teologii, w: Docere et educare, pr. zb. pod red. naukową J. Mółki
SJ, G. Łuszczaka SJ, WSFP Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008, s. 327348.
Katecheza młodzieży uczęszczającej do szkół zawodowych, w: Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, pr. zb. pod red. A. Offmańskiego, Wydział
Teologiczny US, Szczecin 2008, s. 241-249.
Rok 2007
Wspieranie procesów dojrzewania osobowego młodzieży akademickiej, w: Studenci we
wspólnocie akademickiej, red. naukowa D. Skulicz, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007,
s. 17-24.
Edukacja chrześcijańska drogą do osiągania ludzkiej dojrzałości, w: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, pr. zb. pod red. A. Kicińskiego, Księgarnia Świętego Wojciecha,
Poznań 2007, s. 350-360.
Obraz Boga w procesach inicjacji chrześcijańskiej, w: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, pr. zb. pod red. K. Kantowskiego, Wydział Teologiczny US,
Szczecin 2007, s. 243-252.
Słowo wstępne, w: (Bez)radność wychowania...?, pr. zb. pod red. Z. Marka SJ i M. Madej-Babuli, Wydawnictwo WSFP Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 9-12.
Jerzy Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji
religijnej młodzieży. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2006,
ss. 324, (recenzja), „Horyzonty Wychowania” 6/2007(11), s. 265-267.
Z. Marek, W. Pasierbek, Rozmowa z arcybiskupem Kazimierzem Nyczem o Duchu Bożym
w polskim Kościele i społeczeństwie, „Horyzonty Wychowania” 6/2007(11), s. 23-38.
Podstawy i założenia katechetyki fundamentalnej, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2007, ss. 207.
Na marginesie materiałów praktycznych na temat Wieży Babel, „Katecheta” 51(2007)4,
s. 63-64.
Obraz Boga, w: Leksykon pedagogiki religii, pr. zb. pod red. naukową C. Rogowskiego,
Verbinum, Warszawa 2007, s. 474-475.
Katecheza dzieci, w: Leksykon pedagogiki religii, pr. zb. pod red. naukową C. Rogowskiego,
Verbinum, Warszawa 2007, s. 274-276.
Horyzonty Wiary, w: Leksykon pedagogiki religii, pr. zb. pod red. naukową C. Rogowskiego, Verbinum, Warszawa 2007, s. 230-231.
Biblia w katechezie, w: Leksykon pedagogiki religii, pr. zb. pod red. naukową C. Rogowskiego, Verbinum, Warszawa 2007, s. 15-17.
Słowo wstępne, w: Refleksje nad godnością człowieka, pr. zb. pod red. A. Królikowskiej
i Z. Marka SJ, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 7-11.
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Rok 2006
Nauczyciel jako osoba kształtująca proces moralnego wychowania młodzieży, „Studia
Gdańskie” XVIII-XIX(2005-2006), s. 163-170.
Religia w szkole, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku t. 5, pr. zb. pod red. T. Pilcha,
Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2006, s. 222-223.
Edukacja religijna według założeń podręczników z serii „W drodze do Emaus”, w: Jezus
prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy III gimnazjum, seria:
W drodze do Emaus, wyd. II zmienione, z. 1, Kraków 2006, s. 1-13.
Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy III gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, wyd. II zmienione, kierownik zespołu autorów, red. tomu
A. Hajduk SJ, Z. Marek SJ, s. A. Walulik CSFN, Kraków 2006 r., podręcznik tworzy
7 zeszytów po ok. 50-60 stron każdy.
Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum, seria: W drodze do
Emaus, wydanie zmienione (przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów),
Wydawnictwo WAM, Kraków 2006, ss. 263.
Z. Marek SJ, W. Pasierbek SJ, Wychowanie moralne i sumienie człowieka, „Kwartalnik
Pedagogiczny” LI(2006)3, s. 10-23.
R. Czekalski, Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki fundamentalnej, Płocki
Instytut Wydawniczy, Płock 2006, (recenzja), „Katecheta” 50(2006)9, s. 76-78.
Katecheza eucharystyczna w podręcznikach ze słowem „droga” w tytule, przeznaczonych
do szkolnego nauczania religii, „Katecheta” 50(2006)5, s. 9-16.
Rok 2005
J. Kochel, Katecheza królestwa niebieskiego. Studium biblijno-katechetyczne Ewangelii
Mateusza, Wydawnictwo WT UO 2005, ss. 377, (recenzja), „Przegląd Piśmiennictwa
Teologicznego” XI(2005)2(22), s. 145-147.
Wychowanie sumienia zadaniem pedagoga, „Horyzonty Wychowania” 4(2005)8, s. 89108.
Podstawy wychowania moralnego, WSFP „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków
2005, ss. 143.
Dziecko jako sacrum, w: Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, pod red. naukową J. Bińczyckiej i B. Smolińskiej-Theiss,
Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2005, s. 29-48.
Pismo Święte źródłem treści katechezy młodzieży, w: Abyśmy podtrzymywali nadzieję,
pr. zb. pod red. ks. P. Tomasika, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2005, s. 86-93.
Uczestnictwo w życiu i zbawczym działaniu Boga. Teologiczno-pedagogiczne założenia
podręcznika «Jezus działa i zbawia», w: Jezus działa i zbawia. Podręcznik metodyczny
do religii dla klasy II gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, wyd. II zmienione, z. 1,
Kraków 2005, s. 1-6.
Jezus działa i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy II gimnazjum, seria:
W drodze do Emaus, wyd. II zmienione, kierownik zespołu autorów, red. tomu
A. Hajduk SJ, s. A. Walulik CSFN, Kraków 2005 r., podręcznik tworzy 6 zeszytów
po ok. 50-60 stron każdy.
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Jezus działa i zbawia. Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum, seria: W drodze do
Emaus, wydanie zmienione (przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów),
Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, ss. 235.
Jezus działa i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy II gimnazjum, seria:
W drodze do Emaus, wyd. II zmienione, kierownik zespołu autorów, red. tomu
A. Hajduk SJ, s. A. Walulik CSFN, Kraków 2005 r., podręcznik tworzy 6 zeszytów
po ok. 50-60 stron każdy.
Jezus uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, wyd. zmienione i poprawione, przew. komitetu red. oraz kierownik
zespołu autorów, red. tomu A. Hajduk SJ, s. A. Walulik SCFN, wyd. II zmienione,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2005, podr. tworzy 6 zeszytów, z których każdy liczy
po 60-70 stron.
Akcenty pedagogiczno-teologiczne w podręcznikach z serii W drodze do Emaus, w: Jezus
uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy I gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, wyd. II zmienione, z. 1, Kraków 2005, s. 1-8.
Katechetyczna służba Kościoła, Studia Pastoralne 2005 nr 1, s. 82-88.
Rok 2004
Tadeusz Panuś, Das Prinzip der Treuhe zu Gott und zum Menschen und seine Verwirlkichung in der polnischen Katechese. Eine Studie im Lichte des in den Jahren 1971-2001
funktionierenden Rahmenhprogramms fuer die Katechisierung, (recenzja), „Keryks.
Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogicznoreligijny” 3(2004)1, s. 241248.
Kerygmat i elementy antropologiczne w katechezie, „Teologia i Człowiek” 4(2004)1, s. 7385.
«Sacrum» w wychowaniu chrześcijańskim, w: Polska katecheza wobec pluralizmu jednoczącej się Europy, pr. zb. pod red. ks. A. Offmańskiego, WT Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004, s. 177-195.
Wychowanie religijne wsparciem osiągania dojrzałości osobowej, „Colloqia Theologica
Ottoniana”, 2/2004, s. 73-81.
Motywacja w procesach wychowania, „Paedagogia Christiana”, 2004/2(4), s. 97-110.
Dokąd zmierza nasze katechizowanie?, „Katecheta” 48(2004)10, s. 55-58.
Das polnische Dyrektorium und andere katechetische Dokumente, „Keryks. Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogicznoreligijny” 3(2004)1, s. 41-61.
Z. Marek, W. Pasierbek, Antropologiczne uwarunkowania wychowania moralnego, w: Materiały konferencyjne. V Ogólnopolski Zjazd Pedagogiczny. Przetrwanie i rozwój –
niezbywalne powinności wychowania, t. 1, Współczesna rzeczywistość edukacyjna
(praktyki) wobec radykalnych zmian świata społecznego, Dolnośląska Szkoła Wyższa
Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej we Wrocławiu, Polskie Towarzystwo
Pedagogiczne, Wrocław 2004, s. 267-282.
Katecheza przedszkolna, w: Wokół katechezy posoborowej, pr. zb. pod red. ks. R. Chałupnika, ks. J. Kochela, ks. J. Kostorza, ks. W. Spyry, Wydawnictwa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2004, s. 204-207.
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Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, seria: W drodze do
Emaus, wyd. zmienione i poprawione (przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu
autorów), Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 233.
Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy
liceum oraz II i III klasy technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, pr. zb. pod
kierunkiem ks. Z. Marka SJ, red. tomu ks. A. Hajduk SJ, s. A. Walulik SCFN, kierownik zespołu autorów, Kraków 2004, podr. liczy 7 zeszytów, z których każdy zawiera
około 60-70 stron.
Jestem świadkiem Chrystusa w rodzinie. Podręcznik do religii dla III klasy liceum oraz
IV klasy technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, kierownik zespołu autorów,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss. 249.
Przemienieni przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy VI, seria: Drogi
przymierza, red. tomu: A. Hajduk SJ, A. Walulik CSFN, kierownik zespołu autorów,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, podr. liczy 8 zeszytów po około 60-70 stron.
Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy VI, seria: Drogi przymierza
(przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów), Wydawnictwo WAM, Kraków 2004, ss.265.
Nauczanie religii w gimnazjum, „Ateneum Kapłańskie” t. 143, (2004)1(572), s. 53-62.
Wyzwania współczesnej katechezy, w: Katecheza w służbie wiary, Księga pamiątkowa
dedykowana ks. Bronisławowi Twardzickiemu, red. W. Janiga, T. Kocór, Przemyśl
2004 s. 87-114.
Rok 2003
Stanisław Dziekoński, Die Erziehuzng in der Lehre der Kirche – vom 19. Jahrhundert bis
2. Vatikanischen Konzil, (recenzja), „Keryks. Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno-Pedagogicznoreligijny” 2(2003)1, s. 222-223.
Polskie doświadczenia katechetyczne, „Studia Aloisiana. Rocenka Teologickiej fakulty
Trnavskiej univerzity 2003”, Bratislava 2003, s. 155-161.
Ks. Tadeusz Panuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Studium w świetle Ramowego programu katechizacji funkcjonującego w latach
1971-2001, Wydawnictwo UNUM, Kraków 2001, ss. 429, (recenzja), „Paedagogia
Christiana” 2003/2(12), s. 202-205.
Teologiczno-wychowawcze założenia podręczników do nauki religii ze słowem „droga”
w tytule, „Katecheta” 47(2003)12, s. 4-11.
Ze Zmartwychwstałym w rodzinie. Podręcznik do religii dla II klasy szkoły zawodowej,
seria: Drogo świadków Zmartwychwstałego (przew. komitetu red. oraz kierownik
zespołu autorów), Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, ss. 175.
Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III
klasy technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa (przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów), Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, ss. 292.
Obdarowani przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy V, seria: Drogi przymierza, kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, podr. liczy
8 zeszytów po około 60-70 stron.
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Obdarowani przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy V, seria: Drogi przymierza, przew.
komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003,
ss.250.
Ze Zmartwychwstałym w rodzinie. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy szkoły
zawodowej, seria: Drogi świadków Zmartwychwstałego, Kraków 2003, podr. liczy
8 zeszytów, z których każdy zawiera około 60-70 stron.
Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy
liceum oraz II i III klasy technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, pr. zb. pod
kierunkiem ks. Z. Marka SJ, red. tomu ks. A. Hajduk SJ, s. A. Walulik SCFN, kierownik zespołu autorów, Kraków 2003, podr. liczy 9 zeszytów, z których każdy zawiera
około 60-70 stron.
Obdarowani przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy V, seria: Drogi świadków Zmartwychwstałego, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, podr. liczy 7 zeszytów, z których każdy zawiera
około 60-70 stron.
Antropologiczne uwarunkowania katechezy młodzieży szkół zawodowych, w: Ze Zmartwychwstałym w rodzinie. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy szkoły zawodowej, seria: Drogi świadków Zmartwychwstałego, Kraków 2003, s. 1-4.
Wychowanie do chrześcijańskiej dojrzałości, w: Jestem świadkiem Chrystusa w świecie.
Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum,
seria: Drogi świadków Chrystusa, pr. zb. pod kierunkiem ks. Z. Marka SJ, red. tomu
ks. A. Hajduk SJ, s. A. Walulik SCFN, Kraków 2003, s. 3-10.
Realizacja założeń programowych w podręczniku «Obdarowani przez Boga», w: Obdarowani przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy V, seria: Drogi przymierza, pr. zb. pod kierunkiem ks. Z. Marka SJ, red. tomu ks. A. Hajduk SJ, s. A. Walulik
SCFN, Kraków 2003, z. 1, s. 1-4.
Stanisław Dziekoński, Chrztu świętego wielki dar. Co powinniśmy wiedzieć, przygotowując
się do chrztu św. dziecka?, Ed. Świętego Pawła, Częstochowa 2003, (recenzja), „Katecheta” 47(2003)9, s. 74-75.
Teologiczno-wychowawcze akcenty katechezy szkolnej według „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce”, w: Edukacja, kultura, teologia, pr. zb. pod red.
ks. K. Koneckiego i ks. I. Werbińskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 145-153.
Program nauczania religii Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, pr. zb. pod red.
S. Dziekańskiego, Verbinum, Warszawa 2003, s. 43-51.
Henryk Łuczak, Geniusze cnoty. Katechezy o świętych (recenzja), „Katecheta” 47(2003)6,
s. 72-73.
Przedmowa, w: J. Tarnawa SJ, Cierpienie, umieranie, nadzieja, Wydawnictwo WAM,
WSFP IGNATIANUM, Kraków 2003, s. 3-7.
Słownik katechetyków polskich XX wieku, pr. zb. pod red. ks. R. Czekalskiego przy współpracy ks. Z. Marka, ks. R. Murawskiego, Wydawnictwo Salezjańskie 2003. Nadto
hasła: Hajduk A., Owoc M.
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Rok 2002
Anna Walulik CSFN, Katecheza inicjacyjna w polskich katechizmach (1945-1990), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Wydawnictwo WAM, Kraków
2002, ss. 308, (recenzja), „Horyzonty Wychowania” 2/2002(3), s. 263-264.
Teologiczne założenia serii podręczników ze słowem «droga» w tytule, „Zeszyty Katechetyczne” 8(2002)3(26), s. 31-42.
H-G Ziebertz, Religijność i wychowanie w świecie pluralistycznym, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum», Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, (recenzja),
„Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej
IGNATIANUM w Krakowie 2002”, Wydawnictwo WSFP IGNATIANUM, Kraków
2002, s. 414-415.
Nowe dokumenty katechetyczne, „Katecheta” 46(2002)12, s. 4-17.
Wykorzystanie założeń współczesnej dydaktyki w katechezie, w: Dydaktyka w służbie
katechezy, pr. zb. pod red. ks. S. Dziekońskiego, Wydawnictwo WSFP Ignatianum,
WAM, Kraków 2002, s. 131-141.
Założenia teologiczno-pedagogiczne podręcznika do katechezy młodzieży w szkołach zawodowych: Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie z serii Drogi świadków Zmartwychwstałego, w: Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik metodyczny
do religii dla I klasy szkoły zawodowej, seria: Drogi świadków Zmartwychwstałego,
przew. komitetu red. i kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków
2002, z. 1, s. 1-3.
Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy
szkoły zawodowej, seria: Drogi świadków Zmartwychwstałego, przew. komitetu red.
oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, podr. liczy
7 zeszytów po około 60-70 stron.
Założenia podręcznika Jestem świadkiem Chrystusa, w: Jestem świadkiem Chrystusa
w Kościele. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy liceum i technikum, seria:
Drogi świadków Chrystusa, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów,
Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, z. I, s. 1-5.
Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej, seria: Drogi świadków Zmartwychwstałego, przew. komitetu red. oraz kierownik
zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 172.
Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy
liceum i technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, podr. liczy 8 zeszytów
po około 60-70 stron.
Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu
autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss. 240.
Zaproszeni przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy IV, seria: Drogi przymierza, kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, podr. liczy
9 zeszytów po około 60-70 stron.
Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy IV, seria: Drogi przymierza, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2002, ss.242.
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Hans-Georg Ziebertz, Religijność i wychowanie w świecie pluralistycznym, Wyższa Szkoła
Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum», Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, (recenzja), „Katecheta” 46(2002)2, s. 79.
Tadeusz Panuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji.
Studium w świetle Ramowego programu katechizacji funkcjonującego w latach 19712001, Kraków 2002, (recenzja), „Horyzonty Wychowania” 1(2002)1, s. 233-239.
Stanisław Dziekoński, Wychowanie w nauczaniu Kościoła, Wydawnictwo Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000, ss. 194, (recenzja), „Horyzonty
Wychowania” 1(2002)1, s. 231-232.
Katecheza w służbie nowego człowieka, „Horyzonty Wychowania” 1(2002)1, s. 67-84.
Jezus Chrystus w katechezie ewangelizacyjnej, w: Ewangelizować czy katechizować?, pr. zb.
pod red. S. Dziekańskiego, Verbinum, Warszawa 2002, s. 89-96.
Rok 2001
Nauczanie religii, w: Nowe stulecie dziecku, pr. zb. pod red. D. Waloszek, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 2001, s. 440-453.
A. Hajduk SJ, Z. Marek SJ, Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej
katechezie, „Seminare”, t. 17 (2001), s. 33-46.
Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, w: Katecheza wobec wyzwań współczesności, pr. zb. pod red. ks. R. Czekalskiego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2001, s. 79-91.
Sumienie dziecka, „Posłaniec Serca Jezusowego” 112(1983), nr 3, s. 10-11.
Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum, seria: W drodze do
Emaus, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2001.
Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum, seria:
W drodze do Emaus, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.
W drodze do dojrzałej wiary, w: Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do
religii dla III klasy gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, przew. komitetu red. oraz
kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001, s. 1-9.
Jerzy Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Wydawnictwo
UMK, Toruń 2000, ss. 324, (recenzja), „Pedagogia Christiana” 1(7)/2001, s. 230-232.
Rzeczywistość chrztu w ujęciu polskiej katechezy, w: Chrzest na nowo odczytany, pr. zb.
pod red. J. Decyka, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2001, s. 135-149.
Rok 2000
Jak przybliżać Jezusa Chrystusa katechizowanym dzieciom, w: Jezus Chrystus centrum
katechizacji, pr. zb. pod red. ks. S. Kulpaczyńskiego, Lublin 2000, s. 185-200.
W drodze do nowego programu katechetycznego, „Katecheta” 44(2000)11, s. 58-59.
Idee przewodnie „Podstawy programowej” katechezy w Polsce oraz ich realizacja na
przykładzie serii podręczników: „W drodze do Emaus”, w: Wokół nowego programu
katechetycznego, „Referat Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej”, Legnica 2000,
s. 19-36.
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Praca z obrazami, w: Dydaktyka obrazu, Wydawnictwo WAM 2000, s. 23-31.
Jezus działa i zbawia. Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum, seria: W drodze do
Emaus, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2000.
Jezus działa i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum, seria:
W drodze do Emaus, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000.
Wtajemniczanie w wiarę, w: Jezus działa i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla
II klasy gimnazjum, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM, Kraków 2000, s. 1-6.
Katecheza w reformowanej szkole – szansa czy zagrożenie?, w: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, pr. zb. pod red. S. Dziekońskiego, Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2000, s. 91-97.
Katechetyka: b. Podział, w: Encyklopedia Katolicka, t. 8, TN KUL, Lublin 2000, s. 1022-1023.
Z. Marek SJ, M. Szczęsny SJ, B. Szołdra BDNP, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole.
Zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. Z. Marek SJ, Wydawnictwo
WAM, Kraków 2000, ss. 247.
Chrystocentryzm katechezy. Do czego zmierzamy?, w: W poszukiwaniu kształtu katechezy,
pr. zb. pod red. ks. B. Klausa, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2000, s. 74-78.
Rok 1999
Zbawcze orędzie w posłudze katechetycznej, w: Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium
ogólnego o katechizacji, pr. zb. pod red. ks. A. Hajduka SJ, Wydawnictwo WAM,
Kraków 1999, s. 93-121.
Struktura i założenia podręczników, w: Jezus uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do
religii dla I klasy gimnazjum, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów,
Wydawnictwo WAM, Kraków 1999, s. 1-11.
Jezus uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo
WAM, Kraków 1999.
Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, seria: W drodze do
Emaus, przew. komitetu red. oraz kierownik zespołu autorów, Wydawnictwo WAM,
Kraków 1999.
Katechizm dla dorosłych (współautor), pr. zb. pod red. J. Charytańskiego SJ, A. Spławskiego SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1999.
Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku,
Studia włocławskie, t. 1, pod red. W. Hanca, R. Małeckiego, Z. Pawlaka, K. Rulki,
I. Werbińskiego, Włocławek, 1998, ss. 318, (recenzja), „Studia Theologica Varsaviensia”
37(1999)1, s. 259-260.
Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji, „Studia Theologica
Varsaviensia” 37(1999)1, s. 163-181.
Ks. Janusz Tarnowski oraz Dziecięcy Zespół Redakcyjny, Ryby i dzieci głosu nie mają?
Twój głos o przyrodzie, zwierzętach i środowisku, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
„Adam”, Warszawa 1998, ss. 378, (recenzja), „Horyzonty Wiary” 10(1999)1, s. 89-90.

60

Wykaz dorobku naukowego Zbigniewa Marka SJ

Ks. Janusz Tarnowski, Kto pyta – nie błądzi. W kościele – w szkole – w rodzinie. Rok C,
Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 1997, s. 376, (recenzja), „Horyzonty
Wiary” 10(1999)1, s. 89.
Katecheza w świetle nowego Dyrektorium, „Horyzonty Wiary” 10(1999)1, s. 27-34.
Rok 1998
A. Biesinger, Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu?, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici,
Kraków 1998, s. 196, (recenzja), „Horyzonty Wiary” 9(1998)4, s. 87-88.
Wierzę, wierzymy w Ducha Świętego, Horyzonty Wiary 9(1998)4(38), s. 3-10.
Katecheza i liturgia w świetle „Dyrektorium ogólnego o katechizacji”, „Collectanea Theologica” 68(1998)3, s. 57-65.
Proponowane tematy wykładów z katechetyki materialnej, w: Nowy program wykładów
z katechetyki, pr. zb. pod red. ks. R. Murawskiego SDB, Płocki Instytut Wydawniczy,
Płock 1998, s. 42-52.
Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków
1998, ss. 230.
W służbie katechezy, „Zeszyty Katechetyczne” Szczecin, 4(1998)1(8), s. 36-54.
Rok 1997
Jezus współczesnej młodzieży. Jezus Chrystus. Kim On jest dla mnie?, Wydawnictwo WAM,
Księża Jezuici, Kraków 1997, ss. 155, (recenzja), „Przegląd Powszechny” 1998(2),
s. 238-239.
Kurs Biblijny, zeszyty: 28-35 (redakcja), Wydawnictwo WAM, Kraków 1997.
Biblia i katecheza, „Horyzonty Wiary” 8(1997)4, s. 19-31.
Z Jezusem idziemy przez życie. Religijne rozmowy z dziećmi, część druga, nowe wydanie
przygotowali: S. Bielecka, W. Kubik SJ, Z. Marek SJ, Wydawnictwo WAM, Księża
Jezuici, Kraków 1997, ss. 35.
Z Jezusem idziemy przez życie, część pierwsza, nowe wydanie przygotowali: S. Bielecka,
W. Kubik SJ, Z. Marek SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1997, ss. 60.
Ks. Janusz Tarnowski, Kto pyta – nie błądzi, Rok B, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna
i Reklamowo-Handlowa „Adam”, Warszawa 1996, (recenzja), „Horyzonty Wiary”
8(1997)3, s. 87-88.
Ks. Marian Finke, Pedagogika wiary, Poznań 1996, (recenzja), „Katecheta” 41(1997)1,
s. 70-71.
Ks. Mieczysław Rusiecki, Przedmiot katechezy potrydenckiej w Polsce (1566-1699), Lublin
1996 (recenzja), „Horyzonty Wiary” 8(1997)1, s. 87-88.
Wspierać rodzinę?, „Wychowawca” 1997/3(51), s. 5.
Mówić o Bogu Biblii, w: Mówić o Bogu..., Stowarzyszenie Civitas Christiana w Krakowie,
Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 1997, s. 25-44.
Rok 1996
Ks. Janusz Tarnowski oraz dziecięcy zespół redakcyjny, Ryby i dzieci głosu nie mają? Twój
głos o koleżeństwie, przyjaźni i miłości, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, (recenzja), „Horyzonty Wiary” 7(1996)4, s. 86.
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Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym,
Kraków 1996, ss. 123.
B. Gadocha, Z. Marek, SJ, Chrześcijańska wizja ludzkiej seksualności, „Studia Theologica
Varsaviensia” 34(1996)2, s. 191-205.
Znajdować Boga, „Msza Święta” LII(1996)9, 264-265 (popularny).
Rodzina i wychowanie, „Katecheta” 40(1996), s. 134-138.
Katecheza na rzecz człowieka, „Msza Święta” LII(1996)6, 168-169 (popularny).
Ks. J. Warzecha SAC, Dawny Izrael. Od Abrahama do Salomona, Wydawnictwa ATK,
Warszawa 1995, (recenzja), „Horyzonty Wiary” 7(1996)2, s. 20.
Ks. J. Tarnowski, Kto pyta – nie błądzi. W kościele – w szkole – w rodzinie, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 1995, (recenzja), „Horyzonty Wiary” 7(1996)1, s. 87-88.
Zadania katechezy naszych czasów, „Horyzonty Wiary” 7(1996)1, 19-32.
Kurs Biblijny, zeszyty: 18-27 (redakcja), Wydawnictwo WAM, Kraków 1996.
Rok 1995
M. Löffler, Taka jest moja wiara, tłum. Z. Marek SJ, J. Ożóg SJ, J. Śliwa SJ, Wydawnictwo
WAM, Księżą Jezuici, Kraków 1995, ss. 64.
Wychowanie w duchu wiary, w: Jezuicka ars educandi, pr. zb. pod red. M. Wolańczyk,
S. Obirka SJ, Wydawnictwo WAM, Księża Jezuici, Kraków 1995, s. 141-148.
S. Bielecka, K. Jakóbik, ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Na spotkanie z Jezusem. Rozmowy religijne z dziećmi, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1995.
S. Bielecka, K. Jakóbik, ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Na spotkanie z Jezusem. Przy
stole Bożego słowa i Ciała Chrystusowego. Książka dla przedszkolaków, ich rodziców
i katechetów, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1995.
E. Dziwosz, W. Kubik SJ, Z. Marek SJ, Zeszyt z ćwiczeniami do katechizacji według podręcznika „Bóg z nami”, cz. II, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995.
Podręcznik metodyczny „Bóg z nami”, cz. II, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ i ks. Z. Marka SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995, (także współautor katechez).
Ks. Tadeusz Loska, Heurystyka integralna. Próba syntezy zasad rozumienia i wyjaśniania
Pisma świętego w Kościele, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków
1995, ss. 304 (recenzja), „Horyzonty Wiary” 6(1995)3, s. 80-82.
O korzystaniu z Pisma św. w głoszeniu zbawczego orędzia, „Horyzonty Wiary” 6(1995)3,
s. 47-64.
Ks. Janusz Tarnowski oraz Dziecięcy Zespół Redakcyjny, Ryby i dzieci głosu nie mają?,
1. Twój głos o Bogu, religii i duchach; 2. Twój głos o rodzinie, marzeniach i nie tylko...,
Pallottinum, Warszawa 1991; 3. Twój głos o szkole, uczniach i nauczycielach, IBE,
Warszawa 1993 (recenzja), „Horyzonty Wiary” 6(1995)2, s. 78-79.
Kurs Biblijny, zeszyty: 10-17 (redakcja), Wydawnictwo WAM, Kraków 1995.
Rok 1994
Podręcznik metodyczny „Bóg z nami”, cz. I, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ i ks. Z. Marka
SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994.
Wieloaspektowy wymiar zadań katechezy, „Horyzonty Wiary” 5(1994)2, s. 21-35.
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Bóg z nami, cz. I, (podręcznik dla uczniów). Nowe wydanie zgodne z Katechizmem
Kościoła Katolickiego przygotowali ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Kraków 1994.
Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach
1945-1990, Kraków 1994, ss. 352 (rozprawa habilitacyjna).
Wychowanie religijne u początków życia dziecka, „Katecheta” 38(1994), s. 10-14.
Rok 1993
Wychowanie religijne małego dziecka, „Horyzonty Wiary” 1993, z. 15, s. 59-65.
Z nami idzie Zmartwychwstały!, „Biblioteka Kaznodziejska” 1993 t. 130, z. 3-4, s. 134-135.
Zmartwychwstanie, „Biblioteka Kaznodziejska” 1993 t. 130, z. 3-4, s. 133-134.
Znak śmierci, „Biblioteka Kaznodziejska” 1993, t. 130, z. 3-4, s. 132-133.
Znak chleba, „Biblioteka Kaznodziejska” 1993, t. 130, z. 3-4, s. 130-132.
Szukanie rozwiązania, „Biblioteka Kaznodziejska”, 1993, t. 125, z. 1,2, s. 21-22.
Rok 1992
Spotkania z Bogiem w prawdzie. Materiały katechetyczne dla ucznia III klasy szkół ponadpodstawowych, pr. zb., komitet redakcyjny ks. J. Charytański SJ, ks. R. Murawski SDB,
ks. A. Spławski SJ, Warszawa 1992.
Bóg z nami, cz. II, (podręcznik dla uczniów), wydanie poprawione przygotowali:
ks. J. Charytański SJ, ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Kraków 1992.
Bóg z nami, cz. I, (podręcznik dla uczniów), wydanie poprawione przygotowali:
ks. J. Charytański SJ, ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Kraków 1992.
Homilijne rozważania wielkopostne (rok A), „Biblioteka Kaznodziejska” 1992, t. 129, z. 5,
6, s. 318-324.
Homilijne rozważania adwentowe (rok A), „Biblioteka Kaznodziejska” 1992 t. 129, z. 1,
2, s. 38-45
Piłat w areszcie śledczym, „Czas Krakowski” III, nr 105(59) z 29-31 maja 1992.
Rok 1991
Horyzonty Wiary – Nowe Czasopismo, „Ateneum Kapłańskie” 83(1991)494, s. 138-139.
Wychowanie religijne i rozwój człowieczeństwa, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, pr. zb. pod red. Z. Marka SJ, Kraków 1991, s. 79-88.
Ks. Adam Durak SDB, O Mszy świętej dla ciebie, Warszawa 1990, (recenzja), „Horyzonty
Wiary” 1991, z. 6, s. 89.
Eine neue Katechetenbiludngsstätte in Krakau, „Christlich-pädagogische Blätter“
104(1991), s. 146-147.
O kształtowaniu obrazu Boga, „Horyzonty Wiary” 1991, z. 7, s. 29-46.
Rok 1990
Ks. Władysław Kubik SJ, Zarys dydaktyki katechetycznej, (recenzja), Kraków 1990, „Horyzonty Wiary” 1990, z. 5, s. 82-83.
Kilka uwag o procesie wychowania religijnego, „Horyzonty Wiary” 1990, z. 5, s. 63-66.
Spotkanie absolwentów katechetyki Akademii Teologii Katolickiej – Warszawa 1989, „Biuletyn Katechetyczny, Collectanea Theologica” 60(1990), f. IV, s. 124-130.
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Potrzeba pedagogizacji rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, „Biuletyn Katechetyczny,
Collectanea Theologica” 60(1990) f. II, s. 98-106.
Chrześcijański sens błogosławienia, „Katecheta” 34(1990), s. 43-46.
Rok 1989
Z. Marek SJ, S. Bielecka, B. Głodek, K. Jakóbik, A. Kirejczyk, W. Kubik SJ, Przy stole
Bożego słowa i Ciała Chrystusowego, Jezus Chrystus z nami, cz. III, Wkładka dla
rodziców, Katowice 1989.
Z. Marek SJ, S. Bielecka, B. Głodek, K. Jakóbik, A. Kirejczyk, W. Kubik SJ, Przy stole
Bożego słowa i Ciała Chrystusowego, Jezus Chrystus z nami, cz. III, Katowice 1989.
Rok 1988
Teoria wychowania religijnego według Planu Trewirskiego w świetle nurtów katechetycznych lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Warszawa 1988 (maszynopis rozprawy
doktorskiej złożony w bibliotece ATK).
Rok 1987
Ważne wydarzenie, „Posłaniec Serca Jezusowego” 116(1987), s. 52-53.
Nowe podręczniki, „Biuletyn Katechetyczny, Collectanea Theologica” 57(1987) f. IV,
s. 98-100.
Rok 1985
Zarys wiary, red. F. Varillon, tłum. Z. Marek SJ, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy,
Kraków 1985, s. 304.
Dlaczego wierzę?, „Posłaniec Serca Jezusowego” 114(1985), s. 5-6.
Idziemy?, „Posłaniec Serca Jezusowego” 114(1985), s. 202-203.
Jeszcze czas pomyśleć. Z listów o pierwszej Komunii, „Posłaniec Serca Jezusowego”
114(1985), 89-91.
Z. Marek SJ, S. Bielecka, B. Głodek, K. Jakóbik, A. Kirejczyk, W. Kubik SJ, Od chrztu
świętego z Jezusem idziemy przez życie. Jezus Chrystus z Nami, cz. II, Wkładka dla
rodziców, Katowice 1985.
Z. Marek SJ, S. Bielecka, B. Głodek, K. Jakóbik, A. Kirejczyk, W. Kubik SJ, Od chrztu
świętego z Jezusem idziemy przez życie, Jezus Chrystus z Nami, cz. II, Katowice 1985.
Kształtowanie osobowej więzi małego dziecka z Bogiem, „Biuletyn Katechetyczny, Collectanea Theologica” 55(1985), f. I, s. 113-131.
Rok 1984
Jeszcze czas pomyśleć, „Posłaniec Serca Jezusowego” 113(1984), s. 78-79.
Jestem chrześcijaninem, „Posłaniec Serca Jezusowego” 113(1984), s. 15-16.
„Kto spożywa moje Ciało... żyć będzie”, w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, t. 2: Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, pr. zb.
pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984, s. 477-483.
„To czyńcie na moją pamiątkę”, w: Jezus Chrystus z nami. Podręcznik dla katechizacji
dzieci najmłodszych, t. 2: Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, pr. zb.
pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984, s. 468-476.
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Z. Marek SJ, W. Kubik SJ, Dlaczego Jezus niesie krzyż? w: Jezus Chrystus z nami. Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, t. 2: Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej
wspólnocie, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984, s. 454-460.
Idziemy z Jezusem drogą krzyżową, w: Jezus Chrystus z nami. Podręcznik dla katechizacji
dzieci najmłodszych, t. 2: Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, pr. zb.
pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984, s. 443-454.
Wychowanie społeczno-moralne podstawą kształcenia sumienia małego dziecka, w: Jezus
Chrystus z nami. Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, t. 2: Spotkanie
z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa
1984, s. 149-183.
Jezus Chrystus z nami, t. 2, Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, współautor,
pr. zb. pod redakcją ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984.
Rok 1983
Jest taki dzień, „Posłaniec Serca Jezusowego” 112(1983) nr 12, s. 6-7.
O nagrodach i karach, „Posłaniec Serca Jezusowego” 112(1983) nr 7-8, s. 18-19.
Naśladowanie, „Posłaniec Serca Jezusowego” 112(1983) nr 6, s. 10-11.
Wybrane problemy wychowania społeczno-moralnego w działalności polskiego przedszkola,
„Biuletyn Katechetyczny, Collectanea Theologica” 53(1983), f. I, s. 97-109.
Dzień chorych w parafii, w: Jezus Chrystus z nami. Podręcznik dla katechizacji dzieci
najmłodszych, t. 1, Spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła, pr. zb. pod red. ks.
W. Kubika SJ, Warszawa 1983, s. 500-508.
Komu sprawię radość w dniu świętego Mikołaja?, w: Jezus Chrystus z nami. Podręcznik dla
katechizacji dzieci najmłodszych, t. 1, Spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła, pr.
zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1983, s. 493-500.
Z. Marek SJ, ks. W. Kubik SJ, Święci i błogosławieni, w: Jezus Chrystus z nami. Podręcznik
dla katechizacji dzieci najmłodszych, t. 1. Spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła,
pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1983, s. 378-383.
Z. Marek SJ i R. Stępień SJ, Msza św. z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym – wybrane
zagadnienia, w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, t. 1, Spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1983, s.89-101.
Współredaktor podręcznika dla katechizacji dzieci najmłodszych Jezus Chrystus z nami,
t. 1, Spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła, pr. zb. pod redakcją ks. W. Kubika SJ,
Warszawa 1983.
Rok 1982
Kościół, „Posłaniec Serca Jezusowego” 111(1982) nr 1, s. 20-21.
Kim jest człowiek, „Posłaniec Serca Jezusowego” 111(1982) nr 9, s. 18.
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Pojęcie WDZIĘCZNOŚĆ – semantyka wyrazów
i wyrażeń służących do jego werbalizacji

Wprowadzenie
Przedmiotem analizy jest pojęcie WDZIĘCZNOŚĆ, konceptualizowane przez
użytkowników języka polskiego zarówno jako wartość negatywna, jak i pozytywna. Celem artykułu jest pokazanie zróżnicowanych elementów językowych
służących do werbalizacji tego pojęcia i przedstawienie znaczenia wdzięczności
dla funkcjonowania społeczeństwa i pojedynczego człowieka.
WDZIĘCZNOŚĆ jako pojęcie
Każde pojęcie funkcjonujące w danej kulturze jest wyrazem sposobu postrzegania świata przez jego użytkowników1. Jest ono polisemantyczną strukturą
kształtowaną w trakcie rozwoju języka, rozpatrywaną przez badaczy na tle zróżnicowanych kontekstów społecznych, kulturowych, psychologicznych, religijnych i innych. Pojęcie WDZIĘCZNOŚĆ konceptualizowane przede wszystkim
jako emocja funkcjonuje w obrębie większej kategorii pojęciowej dwudziestu
RODZIN EMOCJI, do których należą:
1. SYMPATIA. PRZYJAŹŃ. MIŁOŚĆ; 2. PODZIW. ZACHWYT. UWIELBIENIE; 3. WDZIĘCZNOŚĆ; 4. LITOŚĆ. WSPÓŁCZUCIE; 5. ZADOWOLENIE.
**

1

Dr hab. Bożena Sieradzka-Baziur, prof. Ignatianum – językoznawca, prorektor Akademii
Ignatianum w Krakowie.
Por. wcześniejsze artykuły autorki: B. Sieradzka-Baziur, O strukturze semantycznej języka.
Pojęcie SAMOTNOŚĆ, „Horyzonty Wychowania” 12(23), 2013, s. 117-138; B. Sieradzka-Baziur, INDYWIDUALIZM jako pojęcie, „Horyzonty Wychowania” 12(24), 2013, s. 17-35;
B. Sieradzka-Baziur, Wyobraźnia jako pojęcie, w: Dzieło chwali Mistrza, red. A. Królikowska, M. Łątkowski, B. Topij-Stempińska, Kraków 2016, s. 197-209.
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PRZYJEMNOŚĆ. SZCZĘŚCIE. RADOŚĆ. ENTUZJAZM; 6. SPOKÓJ. UKOJENIE.
ULGA; 7. NADZIEJA; UFNOŚĆ. OCZEKIWANIE; 8. ZDZIWIENIE. ZDUMIENIE.
ZASKOCZENIE; 9. NIEZADOWOLENIE; 10. PEWNOŚĆ. NIEPEWNOŚĆ. ROZTERKA; 11. NIECHĘĆ. PRETENSJA DO KOGOŚ. NIEPRZYJAŹŃ. NIENAWIŚĆ;
12. ZAZDROŚĆ. ZAWIŚĆ; 13. WSTRĘT. OBRZYDZENIE. ODRAZA; 14. POGARDA; 15. PYCHA; 16. WZBURZENIE. GNIEW. WŚCIEKŁOŚĆ; 17. CIERPIENIA
PSYCHICZNE. SMUTEK. ROZCZAROWANIE. ROZPACZ. ŻAL. SKRUCHA; 18.
TĘSKNOTA; 19. NIEPOKÓJ. STRACH. LĘK. PRZERAŻENIE; 20. WSTYD2.

Analiza wyrazów i wyrażeń tworzących pojęcie WDZIĘCZNOŚĆ umożliwia zrekonstruowanie sposobu myślenia użytkowników języka polskiego
na jego temat. Werbalizowanie tego pojęcia dokonuje się przy wykorzystaniu
wyrazów powiązanych etymologicznie (rodzina wyrazowa ze rdzeniem dzięk-,
dzięcz-) oraz przynależnych do innych rodzin.
Rodzina wyrazowa i etymologia wyrazu wdzięczność
Wyraz wdzięczność należy do rodziny wyrazowej ze rdzeniem dzięk-, dzięcz-,
którą tworzą współcześnie pełnoznaczne części mowy:
– rzeczowniki: dziękczynienie; podzięka; podziękowanie wdzięczność; niewdzięczność; niewdzięcznik; odwdzięczenie się; wdzięk; wdzięki,
– czasowniki: dziękować; (dzięki!); nadziękować się; odwdzięczyć się; podziękować; zawdzięczać (komuś coś),
– przymiotniki: dziękczynny; niewdzięczny; wdzięczny,
– przysłówki: dziękczynnie; niewdzięcznie.
Jednostki nieciągłe należące do tej rodziny to np. Święto Dziękczynienia3;
wyrazy wdzięczności; rozpływać się we wdzięczności; ciężar wdzięczności.
Ta polska rodzina wyrazowa zawdzięcza swoje istnienie staro-wysoko-niemieckiemu leksemowi denke ‘podziękowania’, we współczesnym języku niemieckim jest to wyraz Dank ‘podziękowanie’. Niemiecki wyraz denke związany
jest etymologicznie z niemieckim wyrazem denken ‘myśleć’, stąd konkluzja, że
oznaczał on ‘myśl o doznanym dobrodziejstwie’4. Etymologia niemieckiego
2

3

4

Struktura została wypracowana w trakcie redagowania elektronicznego Słownika pojęciowego języka staropolskiego http://spjs.ijp.pan.pl
Dzień Dziękczynienia to polskie święto katolickie, które jest obchodzone w pierwszą
niedzielę czerwca. Zostało ono ustanowione w Polsce w roku 2008 przez arcybiskupa
metropolitę warszawskiego Kazimierza Nycza. Dzień Dziękczynienia (Święto Dziękczynienia) (ang. Thanksgiving Day) to święto obchodzone w USA w czwarty czwartek listopada,
a w Kanadzie w drugi poniedziałek października na pamiątkę pierwszego dziękczynienia
mieszkańców kolonii Plymouth w roku 1621.
Por. wyraz hasłowy dzięki w: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.
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wyrazu denke jest dowodem na to, że procesy emocjonalne są powiązane z procesami poznawczymi, odczuwanie wdzięczności wiąże się z myśleniem, z pamięcią o doznanym dobru. W języku polskim wskazać można zwrot: zachować
kogoś we wdzięcznej pamięci jako przykład na związek uczucia wdzięczność
z procesami poznawczymi.
Krystyna Długosz-Kurczabowa pisze, że wyrazy dzięki, dziękować (powiązane etymologicznie z wyrazem wdzięczność) są starymi zapożyczeniami o znaczeniu religijnym (Deo gratias facere) z okresu chrystianizacji Czech (900-950),
które zostały następnie przekazane polszczyźnie w trakcie misji ewangelizacyjnej5. Miały one ścisły związek ze sferą życia duchowego, stąd liczne w średniowieczu odniesienia do Boga:
– (dziękować) W bojaźni Bożej ostał, Bogu wżdy dziękując ze wszego po
wszytki dni żywota swego (agens gratias Deo omnibus diebus vitae suae)
Biblia Królowej Zofii, Tob 2,14;
– (dzięki) Kapłani stali w rzędziech swych, ale sługi kościelne na organiech
pieśni bożych, jeż złożył Dawid..., dzięki Dawidowy śpiewając rękama swyma (hymnos David canentes per manus suas) BZ II Par 7, 6, sim. 1471
MPKJ V 49.
Pojęcie WDZIĘCZNOŚĆ w najstarszej, średniowiecznej epoce rozwoju
naszego języka tworzyły m.in. następujące wyrazy odnotowane w najstarszych
źródłach: dzięk; dzięka; dziękować; dziękowanie; niewdzięcznoć; niewdzięczność;
niewdzięczny, obpłacić; obpłatny; opłacanie; opłacić, podziękować, podziękowanie; wdzięczność, wdzięczny, wdzięczni; wysługa.
Wdzięczność jest więc wyrazem bardzo starym, średniowiecznym – redaktorzy Słownika staropolskiego opatrzyli go następującymi dwoma znaczeniami:
(1) okazywanie życzliwości, słowa przyjazne, oświadczenie chęci odwzajemnienia się dobrymi czynami, significatio benevolentiae, verba amica, ad
gratiam bonis factis referendam promptum se praebendi actus’:
przykład:
Fornicacio... aut auaricia nec nominetur in vobis..., aut stultiloquium, aut
scurilitas..., sed magis graciarum accio więcej dziękowanie, wdzięczność
(Eph 5, 4) XV med. SKJ I 76.
(2) życzliwość, przychylność, łaska, benevolentia, favor, studium, gratia’:
przykład:
Repletus est spiritu sancto, per hoc intelligitur, quod gratia, wdzięczności, et misericordia repletus est ad genus humanum XV in. GlKazB
II 82.
5

Por. wyraz hasłowy dziękować w: K. Długosz-Kurczabowa, Słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008.
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We współczesnym języku religijnym używane są te same określenia dotyczące wyrażania wdzięczności Bogu za Jego dobrodziejstwa i są to: dziękować; podziękować; wyrażać wdzięczność. W tej grupie semantycznej znajdują się także
określenia: wielbić; wysławiać; czcić i wiele innych. W języku ogólnym bardzo
często używa się zwrotu dzięki Bogu!, lecz nie zawsze ma on konotacje sakralne.
Wyraz dziękczynienie natomiast jest jednym z wyrazów funkcjonujących współcześnie w polu semantycznym religia, jest ono kierowane do istot duchowych:
Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia,
wśród hymnów w Jego przedsionki; (Ps 100,4);
O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem (Flp 4,6).
Wdzięczność jako wartość pozytywna i negatywna
Współczesny słownik ogólny języka polskiego6 podaje dwie definicje wyrazu
wdzięczność:
(1) ‘uczucie będące reakcją na doznane od kogoś dobro, poczuwanie się z tego
powodu do moralnych zobowiązań, pragnienie odwzajemnienia się komuś za coś, pamięć o czyimś dobrodziejstwie’
(2) ‘bycie wdzięcznym − pełnym uroku; wdzięk, czar’7.
Przedmiotem rozważań jest pierwsze ze znaczeń, wyraz wdzięczność można zdefiniować przy wykorzystaniu formuł semantycznych z perspektywy doświadczającego podmiotu – eksperiencera.
Eksperiencer:
‘odczuwam pozytywne uczucie’
‘przyczyną tego uczucia jest doświadczenie czegoś dobrego spowodowanego
przez kogoś lub coś’
‘chcę, pragnę dać wyraz temu uczuciu’.
Odczuwanie i pragnienie działania u eksperiencera pierwszego są prototypowe. Pozytywne uczucia osoby obdarzonej jakimś dobrem są kierowane do
obdarowującego. Osoba obdarowana nosi w sobie pamięć o tym dobru, czuje,
że powinna dać temu jakiś wyraz. W polu semantycznym utworzonym na bazie
tych formuł mieszczą się takie wyrazy i wyrażenia, jak: dziękczynienie; dziękczynnie; dziękczynny; dziękować; nadziękować się; odwdzięczyć się; podzięka;
podziękować; podziękowanie; wdzięczność; wdzięczny; zawdzięczać; słowa podziękowania; wyrazy wdzięczności; pełen wdzięczności; uznanie.
6
7

Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 5, W-Ż, Warszawa 2003.
Semy odpowiadające drugiemu ze znaczeń są cechą takich wyrazów jak wdzięk, wdzięczyć
się etc.
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Na aspekt uczuciowy wdzięczności zwracają uwagę Robert A. Emmons
i Cheryl A. Crumpler, pisząc: „wdzięczność jest reakcją emocjonalną na uzyskany dar. Jest poczuciem docenienia, pojawiającym się u kogoś, kto był beneficjentem altruistycznego czynu”8.
Sonja Lyubomirsky z Uniwersytetu Kalifornijskiego, jedna z czołowych
postaci psychologii pozytywnej definiuje wdzięczność jako ‘dziękowanie za to,
co masz’. W swoich eksperymentach wykazała, że prowadzenie dzienniczka
wdzięczności – gdzie zapisywalibyśmy kilka rzeczy, za które pod koniec dnia
jesteśmy wdzięczni – może wyraźnie zmienić poziom naszego zadowolenia
z życia. W tym rozumieniu człowiek dążący do osiągnięcia szczęścia powinien
przyjąć postawę wdzięczności za to, co ma – i nie chodzi tutaj tylko o wyświadczone mu przez kogoś dobro, lecz o dziękowanie za życie we wszystkich jego
wymiarach. Badania Lyubomirsky sprawiły, że dzienniczek wdzięczności stał
się kamieniem węgielnym ruchu psychologii pozytywnej, która, by przywołać
słowa jednego z jej założycieli Martina Seligmana, „ma zwiększyć szczęście ludzi
wiodących dość spokojne życie”9.
Sam Keen pisze:
Im większym stajesz się koneserem wdzięczności, tym mniej padasz ofiarą niechęci, depresji i rozpaczy. Wdzięczność niczym eliksir stopniowo rozpuści skorupę
twojego „ja” – zachłanność i potrzebę władzy – przemieniając cię w istotę szczodrą.
Dzięki wdzięczności dokonuje się zaiste alchemiczna reakcja duchowa, pod wpływem której stajemy się wspaniałomyślni, wielkoduszni10.

Wdzięczność kierowana jest przede wszystkim do innych ludzi, jej rola sprowadza się do tworzenia więzi, jednak można w sobie wzbudzić wdzięczność za
to, czego się dokonało, co się osiągnęło a także generalnie za to, że doświadcza
się życia. Ludzie religijni kierują swoją wdzięczność za dar życia do istot duchowych. Abraham H. Maslow pisze o wdzięczności egzystencjalnej, będącej
pochodną tak zwanych peak experiences (doznań szczytowych), które sprawiają, że człowiek doświadcza poczucia pełni, uskrzydlenia. Przeżycia o tym charakterze są momentami największego szczęścia i spełnienia. W czasie takich
8

9
10

S. Tucholska, Wdzięczność: jej natura i rodzaje, „Rocznik Filozoficzny Ignatianum” XXII
(2016), 2, s. 80
Cyt. za T.W. Smith, Księga ludzkich uczuć, Warszawa 2015, s. 307.
M.B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku życia, Warszawa 2016, s. 254-255;
Por. „...the more you become a connoisseur of gratitude, the less you are a victim of resentment, depression, and despair. Gratitude will act as an elixir that will gradually dissolve
the hard shell of your ego – your need to possess and control – and transform you into
a generous being. The sense of gratitude produces true spiritual alchemy, makes us magnanimous – large souled”, cyt. za: M.B. Rosenberg, Nonviolent Communication. A Language
of Life, Encinitas 2015, s. 208.
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doznań człowiek ma poczucie intensywnego kontaktu ze światem, jedności
z nim, a równocześnie własnej odrębności i niezależności. Człowiek postrzegający własne życie jako dar, odczuwa podziw, zachwyt, uwielbienie a w rezultacie
także egzystencjalną wdzięczność11.
John Templeton w Uniwersalnych prawach życia stwierdza, że postawa
wdzięczności wzmacnia poczucie szczęścia. Pisze:
Wyrażajcie wdzięczność. Jeżeli codziennie dostroicie swój umysł do nieskończonego
Boga, przyznając, że on jest obecny w waszym życiu, będziecie przekazywać miłość,
nie złą wolę. Zobaczycie dobro we wszystkim, co was otacza, dostrzeżecie obfitość
spływających na was błogosławieństw, osiągniecie spokój wynikający z wiedzy, że
wasz świat pozostaje w zgodzie z Nieskończonym12.

Niekiedy człowiek walczy jednak z poczuciem, że coś komuś zawdzięcza,
chce żyć w przekonaniu, że jest samowystarczalny, więc wdzięczność jest przez
niego postrzegana jako wartość negatywna. Jej przeżywanie łączy się z doświadczaniem negatywnych emocji, takich jak dyskomfort czy zażenowanie, a to poczucie nasila się jeszcze bardziej wtedy, gdy darczyńca oczekuje odwzajemnienia.
Eksperiencer:
‘wiem, że powinienem odczuwać pozytywne uczucie, jednak doświadczam
przykrego uczucia’
‘przyczyną tego uczucia jest doświadczenie czegoś dobrego’
‘nie chcę dać wyrazu temu uczuciu’.
Eksperiencer odczuwa ciężar wdzięczności i jest to wyrażenie nacechowane
negatywnie. Podmiot uczucia wie, że jest zobowiązany do odwdzięczenia się,
ale nie chce tego zrobić. W tym polu semantycznym mieszczą się takie jeszcze
jednostki ciągłe i nieciągłe, jak np.: być zobowiązanym, być zobligowanym; być
czyimś dłużnikiem; rewanż; zrewanżować się13, przy czym mogą być nacechowane pozytywnie lub negatywnie w zależności od tego, jakich emocji doświadcza
podmiot. Ludzie, którzy nie poczuwają się do wyrażania wdzięczności, dążą do
szybkiego pozbycia się nieprzyjemnego poczucia zobowiązania. Nie chcą czuć
się zobligowani z powodu tego, że ktoś dla nich coś dobrego uczynił.

11

12
13

Por. A.H. Maslow, Religions, values, and peak-experiences, New York 1964. Por. też S. Tucholska, Wdzięczność: jej natura i rodzaje, dz. cyt., s. 81.
J. Templeton, Uniwersalne prawa życia, przeł. Z. Kasprzyk, Kraków 2015, s. 225-230.
W Japonii ceni się przyjemności płynące z tego, że ktoś się o nas troszczy, co wyraża wyraz
amae. Istnieje też japońskie słowo oime oznaczające ‘ogromne skrępowanie z powodu bycia
czyimś dłużnikiem’, por. T.W. Smith, Księga ludzkich uczuć, dz. cyt., s. 170-171.
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Pułapki wdzięczności
Wdzięczność ma wielkie znaczenie w życiu społecznym, jest podstawą działania
reguły wzajemności. Robert Cialdini wymienia tę regułę wśród pięciu innych
technik wpływu społecznego. Można ją ująć w obrębie formuły: „Zawsze powinniśmy starać się odpowiednio odwdzięczyć osobie, która nam wyświadczyła
jakieś dobro”. Autor zwraca uwagę na to, że reguła wzajemności jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych reguł postępowania w znanych nam kulturach.
Wymaga ona od człowieka, aby odwdzięczył się za otrzymane od kogoś dobro.
Dzięki obligowaniu odbiorcy do przyszłego odwdzięczenia się, reguła ta pozwala
jednostce na ofiarowanie innemu człowiekowi jakiegoś dobra bez ryzyka jego
bezpowrotnej utraty. Poczucie zobowiązania do przyszłego odwdzięczenia się
pozwala ludziom na inicjowanie różnego rodzaju łańcuchów wymiany, transakcji
i związków etc. Reguła ta jest w nas niesłychanie silnie wbudowywana w procesie
socjalizacji. Kryje ona w sobie pułapkę: niekiedy trudno odróżnić prawdziwe
dobro, jakie wyświadcza nam inna osoba od manipulacji. Jeśli czyjaś przysługa
zostanie przez nas przedefiniowana jako próba manipulacji, fakt, że nam ją wyświadczono, przestaje nas obligować do odwzajemnienia się – pisze Cialdini14.
Wdzięczność jest skomplikowanym uczuciem, zakłada konieczność odwzajemnienia się, przy czym niektóre długi wdzięczności wobec innych są niespłacalne.
Na ten aspekt rozumienia fenomenu wdzięczności zwracał uwagę już Arystoteles,
który nie zaliczał wdzięczności do cnót wyższego rzędu. Wyżej cenił wspaniałomyślność, która dotyczy zachowań wolnych od zobowiązań czy przymusu i nie
zawiera elementu rewanżu, a przez to jest bardziej doskonała15. Wielkoduszność,
wspaniałomyślność nie jest jednak wyższym stopniem wdzięczności, a postawą
życzliwości wobec innych, mogącą jednak wypływać z wdzięczności.
Wyrażanie wdzięczności według Marshala B. Rosenberga
Wdzięczność jako uczucie i postawa wyrażana jest w sposób werbalny i niewerbalny poprzez działania oraz przedmioty materialne. Język polski zna wiele
określeń odnoszących się do wyrażania wdzięczności, są to: poczucie obligacji;
dowód wdzięczności, wyrazy wdzięczności, okazywać wdzięczność, rewanż, rewanżować się, odwzajemniać się, wotum, pomnik wdzięczności; odpłata (w konstrukcji: Jak ja ci się odpłacę?) być zobowiązanym, być zobligowanym; być czyimś
dłużnikiem i wiele innych.
14

15

Por. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke,
Gdańsk 2004, s. 33-64.
Por. S. Tucholska, Wdzięczność: jej natura i rodzaje, dz. cyt., s. 76.
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Marshall Rosenberg16, twórca programu Porozumienie bez Przemocy zwraca uwagę na to, że zamiast wyrażać wdzięczność wyrażamy opinię o innych,
etykietujemy ich, i uczy, że werbalny wyraz wdzięczności powinien składać się
z trzech elementów:
1. Informacja o konkretnym, dobrym uczynku drugiego człowieka.
2. Opis konkretnych potrzeb, jakie zostały zaspokojone dzięki temu uczynkowi.
3. Scharakteryzowanie miłego uczucia, wywołanego zaspokojeniem tych
potrzeb.
Przytacza rozmowę z uczestniczką jednego z jego warsztatów, która próbowała wyrazić wdzięczność za ważny dla niej przekaz dotyczący nawiązania
kontaktu z synem. Używała osądów i epitetów typu: Marshall, jesteś genialny!
Wyrażenie wdzięczności zgodnie z zasadami PBP powinno brzmieć: „Marshall,
kiedy powiedziałeś te dwa zdania (tu pokazuje stosowne miejsce w notatkach)
poczułam przypływ nadziei i wielką ulgę, bo od dawna szukam sposobu, żeby
nawiązać kontakt z synem, a te dwie wypowiedzi wskazały mi kierunek”17.
Zakończenie
Istotą analizowanego pojęcia WDZIĘCZNOŚĆ są komplementarne względem
siebie semy znaczeniowe, które można ująć w obrębie formuł:
[odczuwanie pozytywnego uczucia]
16

17

Marshall B. Rosenberg (1934-2015) w roku 1984 założył w USA Center for Nonviolent
Communication, międzynarodową pokojową organizację non-profit. Obecnie zasady Porozumienia Bez Przemocy są przekazywane przez kilkuset przeszkolonych trenerów w ponad 60 krajach świata, m.in. w organizacjach, szkołach, więzieniach, ośrodkach mediacji,
kościołach, firmach czy podczas konferencji. Dorastanie w niespokojnej dzielnicy Detroit
na przełomie lat 30. i 40. ubiegłego wieku wyzwoliło u Rosenberga pragnienie znalezienia
nowych form komunikacji, które byłyby pokojową alternatywą dla przemocy, z którą się
zetknął. Jego zainteresowania doprowadziły go do doktoratu z psychologii klinicznej. Dalsze doświadczenia oraz studia porównawcze na temat religii wpłynęły na rozwój koncepcji
NVC. Zaczął od zastosowania metody w finansowanych przez rząd federalny projektach
treningów mediacji i umiejętności komunikacyjnych w 1960 roku. W 1984 roku założył
Centrum Porozumienia Bez Przemocy. Od tamtej pory CNVC rozwinęło się w międzynarodową organizację działającą na zasadach non-profit, która ma obecnie setki trenerów
w różnych krajach świata. Rosenberg zapoczątkował funkcjonowanie zróżnicowanych programów pokojowych w rozdartych wojną regionach takich jak Ruanda, Burundi, Nigeria,
Malezja, Indonezja, Sri Lanka, Sierra Leone, Bliski Wschód, Kolumbia, Serbia, Chorwacja
i Północna Irlandia. W kilku miastach w Polsce prowadzone są warsztaty i szkolenia z zakresu Porozumienia Bez Przemocy.
Por. M.B. Rosenberg, Porozumienie bez przemocy. O języku życia, dz. cyt.
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[pamięć o czymś dobrym uczynionym przez kogoś lub siebie samego lub
o czymś, co jest wartościowe]
[pragnienie uczynienia czegoś dobrego dla darczyńcy].
Wdzięczność obejmuje więc sferę uczuciową, poznawczą oraz behawioralną.
Okazywana wdzięczność jest postawą, aktem woli przejawiającym się w czynach
z powodu zauważenia i docenienia tego, czym ktoś został obdarowany. Jest to
pozytywny stosunek człowieka do Boga, innych istot duchowych, innego człowieka, jego samego w stosunku do siebie, ale też zwierząt, roślin, przedmiotów.
We wdzięczności człowiek przekracza samego siebie, doświadcza jedności z innymi i światem, ma poczucie spełnienia i doznaje szczęścia.
Pojęcie WDZIĘCZNOŚĆ – wykaz wybranych współczesnych wyrazów
i zwrotów służących do jego zwerbalizowania
Rzeczowniki: dziękczynienie; podzięka; podziękowanie; wdzięczność; odwdzięczenie się; uznanie; rewanż; wotum; odpłata (w konstrukcji: Jak ja ci się odpłacę?), niewdzięczność; niewdzięcznik.
Czasowniki: dziękować; (dzięki!); nadziękować się; odwdzięczyć się; podziękować;
zawdzięczać (komuś coś); rewanżować się; odwzajemniać się.
Przymiotniki: dziękczynny; niewdzięczny; wdzięczny.
Przysłówki: dziękczynnie; niewdzięcznie.
Jednostki nieciągłe: ciężar wdzięczności; pomnik wdzięczności; dowód wdzięczności; okazywać wdzięczność; poczucie obligacji; rozpływać się we wdzięczności;
Święto Dziękczynienia; wyrazy wdzięczności; być zobowiązanym; być zobligowanym; być czyimś dłużnikiem.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia sposób konceptualizowania pojęcia WDZIĘCZNOŚĆ przez współczesnych użytkowników języka polskiego. Znaczenie tego pojęcia jest pozytywne i negatywne. Są w nim zaprezentowane wyrazy i wyrażenia służące do werbalizacji pojęcia
WDZIĘCZNOŚĆ. Omówiono też znaczenie uczucia, postawy wdzięczności dla funkcjonowania społeczeństwa i pojedynczego człowieka.
Słowa kluczowe: pojęcie, semantyka, wartość, emocja
Summary
The concept of GRATEFULNESS – the semantics of words and expressions
for its verbalization
This article presents the conceptualization of GRATITUDE by contemporary Polish
speakers. The meaning of the concept is positive and negative. There are words and
expressions for verbalizing this concept. The importance of feeling, the attitude of
gratitude to the functioning of society and the individual is also discussed.
Keywords: concept, semantics, value, emotion
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PRZYJAŹŃ wśród wartości
Nikt nie ma większej miłości od tej,
gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
(J 15,13)

Lecz każdego dnia
będziesz mógł siadać trochę bliżej...

(A. de Saint-Exupéry, Mały Książę,
lis do Małego Księcia)

Wprowadzenie
O przyjaźni pisze Zofia Zaron1, podkreślając, że: „Przyjaźń nie jest nam konieczna po to, aby żyć, jest ona jednak, tak jak filozofia czy sztuka, tym, co nadaje życiu wartość, co wznosi je nieomal nad poziom ludzkiej natury”. Przyjaźń
określana jest jako miłość przyjaciół, jako uczucie głębokiej więzi z osobą, którą
uważamy za „bratnią duszę”, za „brata”.
Analiza haseł słowników języka polskiego, zwłaszcza starszych słowników
oraz materiałów korpusowych, pozwala wnioskować, że wyrażenie p r z y j a ź ń
jest polisemiczne i wnosi przynajmniej cztery znaczenia, połączone ze sobą różnymi, wspólnymi elementami semantycznymi, a mianowicie: a) życzliwość (por.
np. nauczyciel po przyjacielsku||z przyjaźnią||życzliwie spojrzał na zalęknionego
rodzica); b) koleżeństwo (przyjaciel ze szkolnej ławy, z drużyny piłkarskiej, z wojska); c) sojusz (przyjaźń w Grupie Wyszehradzkiej przynosi polityczne efekty);
**

***
1

Prof. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna – językoznawca i pedagog, kierownik Zakładu
Językoznawstwa Ogólnego i Metodologii Badań lingwistycznych w Akademia im.
J. Długosza w Częstochowie.
Sandra Camm – doktorantka w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie.
Z. Zaron, Wybrane pojęcia etyczne w analizie semantycznej (kochaj bliźniego swego), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1985, s. 45.
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d) miłość przyjaciół (Piotr był moim przyjacielem||prawdziwym przyjacielem||bliskim, serdecznym przyjacielem||był mi jak rodzony brat||do grobowej deski).
Jeśli mówimy więc o p r z y j a ź n i – tej p r a w d z i w e j, zwykle rozumiemy
przez nią miłość przyjaciół, bliską więź z jedną, wybraną osobą, a reszta znajomych pozostaje w gronie określanym jako koledzy z pracy||z boiska||ze szkoły itp.
Przyjaźń zakłada zatem zrozumienie i porozumienie, a to możliwe jest tylko
wobec osoby, którą bardzo dobrze poznaliśmy i wybraliśmy, jest więc wyborem
i to wyborem osoby, z którą dzielimy się naszym spojrzeniem na świat. Przyjaźń
jest uczuciem wzajemnym, relacją między dwojgiem osób lub większą liczbą.
Mówimy wówczas o g r o n i e p r z y j a c i ó ł. Anna Wierzbicka2 przyjmuje, że
przyjaźń oznacza obopólną chęć „otwarcia się na siebie” i dzielenia myślami,
przeżyciami, pragnieniami, także tymi skrytymi przeżyciami, których nie udostępniamy innym ludziom z wyjątkiem przyjacielem. Przyjaźń prowadzi zatem
do jedności – jedności myśli, poglądów, wartości, pragnień. Oczywiście w praktyce życiowej nie jest to jedność absolutna – dotyczy głównie spraw ważnych.
Przyjaciele podzielają ważne dla nich wartości w sprawach wiary, poglądów na
świat, polityki, relacji społecznych. Podstawą tych relacji jest zaufanie. W kulturze polskiej utrwaliło się także przekonanie, że „prawdziwych przyjaciół poznaje
się w biedzie”, a więc – że przyjaciele pomagają sobie nawet w niesprzyjających
okolicznościach i „stoją za sobą murem”. Te rozważania prowadzą do wstępnej
definicji3 przyjaźni: „przyjaźń – to uczucie, które łączy dwie osoby wówczas, gdy
sobie nawzajem odpowiadają i kiedy pragną dzielić się swoimi najskrytszymi
myślami, uczuciami i pragnieniami, a jeśli trzeba, pomagają sobie bez względu
na niesprzyjające okoliczności”. Określenie „wzajemnie sobie odpowiadają” odnosi się bezpośrednio do treści sądu egzystencjalnego4, który jest cząstką sensu
pojęć oznaczających uczucia wyższe i wynika z doboru przyjaciół, z faktu, że
przyjaciela wybieramy sobie z grona znajomych jako osobę, która nam odpowiada psychicznie, poglądami na świat w podstawowych, ważnych sprawach
(sprawie).
Wspomniane wyżej elementy semantyczne, które mogą posłużyć odsłonięciu konceptualizacji p r z y j a ź n i, wnoszą komponent idealistyczny, który
dobrze charakteryzuje sposoby definiowania tego typu pojęć.
W swoich rozważaniach poświęconych definiowaniu pojęć na podstawie
wyidealizowanych modeli kognitywnych (ang. Idealized Cognitive Models – skrót
2
3

4

A. Wierzbicka, Kocha, lubi, szanuje. Medytacje semantyczne, Warszawa 1971, s. 83.
I. Nowakowska-Kempna, O uczuciach – stanach emocjonalnych. Propozycja analizy semantycznej, „Przegląd Humanistyczny” 1987, nr 3/258, s. 113-129, por. tejże, Konceptualizacja
uczuć w języku polskim, Warszawa 1995.
Cz. Znamierowski, Oceny i normy, Warszawa 1957, s. 234, oraz I. Nowakowska-Kempna,
O uczuciach – stanach emocjonalnych..., dz. cyt., s. 123, 119-122.
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ICM) George Lakoff5 zwraca właśnie uwagę na odpowiednie modele oparte na
typach myślenia. Odwołujemy się wówczas do określonych stereotypowych
i kulturowych oczekiwań i przekonań, czym dany o b i e k t lub z j a w i s k o
powinno być. Autor proponuje wyróżnienie następujących typów myślenia
leżących u takich podstaw definicji: 1) typowe przykłady (mieszczą się tutaj stereotypy socjalne i typowe przykłady np. robin/wróbel jako typowy ptak); 2) idealne przykłady||ideały (abstrakcyjne przypadki idealne np. idealny ojciec, mąż,
kierownik, biznesmen); 3) przypadki wzorcowe; 4) generatory (liczby naturalne
stanowią dobry przykład); 5) modele szczegółowe; 6) wyraziste egzemplarze6.
W dotychczasowych rozważaniach zaakcentowane zostały idealne elementy
znaczenia PRZYJAŹNI, jej obraz utrwalony w kulturze polskiej oraz innych krajów europejskich. Idealna PRZYJAŹŃ uruchamia modele kognitywne odpowiedzialności, lojalności i pomocy, nawet w niesprzyjających okolicznościach, co
łączy się z poświęceniem i samozaparciem. Typowa przyjaźń, przypominająca
dobre, serdeczne KOLEŻEŃSTWO nie wymaga aż takiego poświęcenia i nie
stawia tak wysokich wymagań. Nie łączy się z narażaniem zdrowia, reputacji
lub nawet życia dla przyjaciela.
W praktyce ludzie, gdy mówią o tym uczuciu, definiują zwykle p r z y j a ź ń
i d e a l n ą albo t y p o w ą p r z y j a ź ń. Konstatacja ta jest o tyle ważna, że przeprowadzona ankieta wśród studentów miała przynieść odpowiedź na pytanie,
czy studentom bliższa jest definicja i d e a l n e j p r z y j a ź n i czy też p r z y j a ź n i t y p o w e j. Ponieważ jedno z zadań łączyło się z wymienieniem wartości ważnych w życiu człowieka, usytuowanie przyjaźni w tym kontekście aksjologicznym oraz określonych przykładach wartości pozwoliło wstępnie określić,
czy będziemy mieli do czynienia z i d e a l n ą czy t y p o w ą p r z y j a ź n i ą.
Zaproponowana przeze mnie potoczna definicja p r z y j a ź n i 7 otwiera dyskusję o definiowaniu pojęć ideału socjalnego8. Jest on ukształtowany zgodnie
z normą społeczną, przynosząc w istocie typ definicji normatywnej: „co jakie
powinno być, aby było sobą”. Jednakże zaproponowana definicja ze względu na
swój lapidarny charakter nie oddaje całej złożoności tego pojęcia, przybliża jedynie jego ważny element semantyczny, jak sąd egzystencjalny9 stwierdzający, że
przyjaciele odpowiadają sobie nawzajem – tworzą pewną wspólnotę przekonań,
5
6
7

8

9

G. Lakoff, Women, Fire and Dangerous Things, Chicago 1987, s. 100-114, 202-217.
Tamże, s. 87-89.
I. Nowakowska-Kempna, O uczuciach – stanach emocjonalnych, dz. cyt., s. 123. Por. Z. Zaron, Wybrane pojęcia etyczne..., dz. cyt., s. 42-55.
G. Lakoff, Classifiers as a Reflection of Mind, w: Noun Classes and Categorization, red.
C. Craig. Amsterdam 1986, przekład ros. Myšlenie v zerkale klassifikatorov, w: Kognityvnye
aspekty jazyka, red. V.V. Petrov, V.I. Gerasimov, t. 2, Moskva 1988, s. 33-34.
Por. Cz. Znamierowski, Oceny i normy, dz. cyt., s. 119-123.
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uczuć i postawy wolitywnej. Aby uzyskać pełną reprezentację semantyczną należy odsłonić konceptualizację tego wyrażenia w poznaniu i jej symbolizację w języku. Ronald Langacker tak charakteryzuje k o n c e p t u a l i z a c j ę: „znaczenie
bazuje na konceptualizacji – doświadczeniu mentalnym obejmującym doświadczenia sensoryczne, procesy tworzenia nowych pojęć i wiedzę kontekstową”10.
Podkreśla, że znaczenia są zazwyczaj polisemiczne i tworzy je wiązka|grono
(ang. cluster models) modeli kognitywnych odniesionych do właściwych domen.
Badając korpus materiałowy oraz utrwalone w języku wyrażenia i frazeologizmy, za pomocą których mówimy o przyjaźni, można wyłonić poszczególne
elementy semantyczne, które jako grona budują konceptualizację. Każdy taki
model|grono odsłania jeden istotny komponent reprezentacji semantycznej
p r z y j a ź n i. Ma swoje potwierdzenie w danych językowych. Chociaż uczucia
są trudne do opisu, gdyż trudno jest odkryć naturę przeżycia emocjonalnego11,
to pozostawiając na uboczu poznanie i doświadczenie racjonalne, można opisać
doświadczenie emocjonalne odnosząc się do obiektu uczucia. W tym przypadku jest to serdeczna, zażyła więź łącząca dwie osoby, które określają siebie jako
przyjaciele lub więcej osób – g r o n o p r z y j a c i ó ł. Przyjaźń staje się efektem obopólnej obserwacji, wspólnych przeżyć i doświadczeń, wymiany myśli
i uczuć. Towarzyszą temu pozytywne uczucia – życzliwość, radość przy spotkaniu przyjaciela, podziw i szacunek, przyjemność we wzajemnym spędzaniu
czasu, chęć organizowania wspólnych wypraw, spacerów, uczestnictwa w zwykłych posiłkach i przyjęciach, pragnienie dzielenia się opowieściami i sekretami.
Kiedy zażyłość przyjaciół jest znacząca, pragną się oni dzielić także trudnymi
doświadczeniami życiowymi, mówić o swoich porażkach, niepowodzeniach,
o przykrościach, chorobach i cierpieniach. Jest to wiedza zarezerwowana dla
przyjaciela i tylko dla niego – często wiedza intymna i prywatna, oparta na
zaufaniu. Podstawą przyjaźni – ideału socjalnego – jest więc b l i s k o ś ć i wzajemne p o w i ą z a n i e przyjaciół (por. zbliżyliśmy się ze sobą, zbliżyłem się do
Piotra a. z Piotrem, byliśmy sobie bliscy). Prowadzi ona do stworzenia w i ę z i.
Bliskość psychiczna motywowana jest metaforą bliskości przestrzennej i prowadzi do kolejnej metafory, a mianowicie w i ę z i. Mówienie o p r z y j a ź n i
jako o W I Ę Z I osób (por. więzy przyjaźni, węzły przyjaźni lub więź przyjaźni)
upoważnia nas do uznania tej metafory za centralną i organizującą konceptualizację przyjaźni, albowiem oprócz znaczenia dosłownego w i ę z y 12 mają również
znaczenie metaforyczne: „to, co wiąże, łączy, jednoczy, związek, powiązanie,
10

11

12

R. Langacker, Wykłady z gramatyki kognitywnej, Lublin 1995, s. 18, oraz tegoż, Gramatyka
kognitywna, Kraków 2009, s. 18-32, 49-61.
I. Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja..., dz. cyt., s. 210-214, por. także A. Wierzbicka,
Kocha, lubi, szanuje..., dz. cyt., s. 31-34.
I. Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja..., dz. cyt., s. 206-208.
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spójnia”13, to, co wiąże ludzi (por. przyjaźń wiąże a. związała Jana z Piotrem
na zawsze, Jan i Piotr za-wiąz-ali przyjaźń). Tak jak przedmioty związane ze
sobą trudno rozdzielić, tak trudno oddzielić parę przyjaciół. Symbolika w i ę z i-w i ę z ó w przywodzi schemat wyobrażeniowy WIĘZI, który tak charakteryzuje
George Lakoff14.
Schemat WIĘŹ
D o ś w i a d c z e n i e c i e l e s n e: nasza pierwsza więź to pępowina. W niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie trzymamy się rodziców i chwytamy różne
przedmioty, by zapewnić sobie ich bliskość. By utrzymać w tym samym położeniu dwa związane ze sobą przedmioty, używamy sznurów, lin lub innych
‘środków łączących’.
E l e m e n t y s t r u k t u r a l n e: dwa obiekty A i B oraz łącząca je WIĘŹ.
P o d s t a w o w a l o g i k a: jeśli A jest po(d)łączone z (do) B, to A jest podporządkowane B i uzależnione od niego. Symetria: jeśli A jest po(d)łączone
z (do) B, to B jest po(d)łączone z (do) A. Metafory: relacje społeczne i związki
między ludźmi są często rozumiane w kategoriach więzi i więzów. Tak więc
n a w i ą z u j e m y znajomości i z r y w a m y w i ę z i społeczne. Niewolnictwo
rozumiane jest jako s p ę t a n i e, a wolność jako b r a k w i ę z ó w (n i e s k r ę p o w a n a swoboda wyboru).
Wynikają stąd kolejne elementy w i ę z i mające swoje potwierdzenie w materiale językowym, jak r ó w n o ś ć, s z c z e r o ś ć (szczery aż do bólu), p r a wd o m ó w n o ś ć wobec przyjaciela (łac. amicus Plato, sed magis amica veritas,
„Wszak mogę w twe uszy | Bezpiecznie wszystko włożyć | co mi serce kruszy”, Jan
Kochanowski, Do Jędrzeja), będące następstwem z a u f a n i a oraz bycie razem,
pójście razem przez życie – wspólna droga15, j e d n o ś ć jako efekt bycia razem
(„Zestrzelmy myśli w jedno ognisko,| I w jedno ognisko duchy”, Adam Mickiewicz, Oda do młodości) oraz braterstwo będące również tego następstwem.
Trzeba również zaznaczyć, że przyjaźń jako uczucie m i ł o ś c i p r z y j a c i ó ł,
jak każda miłość16, przynosi dary w i e r n o ś ć, s o l i d a r n o ś ć, l o j a l n o ś ć
wobec przyjaciela oraz p o m o c, zwłaszcza p o m o c w n i e s p r z y j a j ąc y c h o k o l i c z n o ś c i a c h (por. stać a. stawać z kimś, mieć kogoś po swojej
13

14
15
16

Tamże, s. 207, oraz Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996,
s. 1228.
G. Lakoff, Cognitive Semantics, „Versus. Quaderni di Studi Semiotici” 44/45, 1986, s. 149.
Z. Zaron, Wybrane pojęcia etyczne..., dz. cyt., s. 42-55.
I. Nowakowska-Kempna, Konceptualizacja..., dz. cyt., s. 217-241 oraz Z. Zaron, Wybrane
pojęcia etyczne..., dz. cyt., s. 55-64.
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prawicy, mieć kogoś za sobą, mieć kogoś przy sobie, ktoś ujmuje a. staje za kim,
stawać w czyjejś obronie). Przyjaźń rodzi p o ś w i ę c e n i e („Dla twego zdrowia
życia bym nie skąpił”, Adam Mickiewicz, Niepewność, „Dla dobrego przyjaciela – choćby nawet śmierć – bagatela”, przysłowie oraz „jeśli dajesz samego siebie,
wtedy dajesz naprawdę”, mędrzec Wschodu Gibran Kahlih Giban). Ujmują to
liczne przysłowia o p o j e d n a n i u, p r z e b a c z e n i u i p o ś w i ę c e n i u –
ważnych darach miłości17. Z tego też powodu przyjaźń postrzegana jest jako
wartość – r z e c z d r o g o c e n n a a przyjaciel jako d r o g o c e n n y o b i e k t.
W podsumowaniu niniejszych rozważań, można przeformułować wstępną
definicję PRZYJAŹNI – ideału, wykorzystującą procesy konceptualizacyjne:
PRZYJAŹŃ to uczucie, które rozwija się, gdy dwie osoby (najczęściej tej samej
płci) dobierają się i dobrze się poznają, traktują siebie z życzliwością a wspólne
przebywanie prowadzi do wzajemnego zrozumienia i porozumienia i sprawia
im radość (i inne uczucia pozytywne), mają podobny światopogląd i system
wartości, mogą sobie zaufać i dzięki temu uznają, że o d p o w i a d a j ą s o b i e
n a w z a j e m (dobrze, że x||y jest taki, jaki być powinien – zdaniem x||y) i to
powoduje, że chcą przebywać razem, stanowią pewną jedność (papużki – nierozłączki) myśli i przeżyć, opartą na serdecznej WIĘZI, równym traktowaniu,
szczerości, solidarności, odpowiedzialności, wierności i lojalności, a także niesieniu pomocy (można na przyjaciela liczyć), zwłaszcza w niesprzyjających okolicznościach (prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie) i wzajemnej obronie
(stoją za sobą murem). Przyjaźń trwa długo, przez całe życie i uważana jest za
cenny skarb, a przyjaciel za drogocenny obiekt. Przyjaźń jako miłość przyjaciół
łączy się z dobrymi życzeniami wobec przyjaciela i przynosi dary miłości: poświęcenie, przebaczenie i pojednanie.
Definicję tę należy odnieść do definicji słownikowych w celu porównania.
Posłużą temu dane ze Słownika współczesnego języka polskiego pod red. Bogusława Dunaja18 oraz Wielkiego słownika języka polskiego IJP PAN19. W SWJP20
czytamy:
przyjaźń (...) ‘więź między osobami oparta na wzajemnej życzliwości, szczerości,
zaufaniu, wzajemnej pomocy; życzliwość, serdeczność’: Serdeczna, prawdziwa, niezachwiana, bezinteresowna; długoletnia przyjaźń. Darzyć kogoś przyjaźnią. Żyć
z kim w przyjaźni

17
18

19

20

Z. Zaron, Wybrane pojęcia etyczne..., dz. cyt., s. 55-64.
Słownik współczesnego języka polskiego, red. B. Dunaj, Warszawa 1996, s. 904-905, (skrót
SWJP).
Wielki słownik języka polskiego IJP PAN, wersja elektroniczna: www.wsjp.pl/do_druku.
php?id_hasla=34954did_znaczenia=4426027 (dostęp: 11.06.2017).
SWJP, s. 905.
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oraz „przyjaźnić się (...) ‘utrzymywać z kim przyjazne, serdeczne, bliskie
stosunki’: Przyjaźnić się z artystami”. Z zaproponowanych w innych słownikach czterech podstawowych znaczeniach przyjaźni SWJP wymienia zatem
dwie: 1) więź oraz 2) życzliwość i podaje podstawowe cechy tej więzi, omawiając jej rodzaje. Brakuje jednoznacznego określenia, że jest to uczucie oparte na więzi. W przeciwieństwie do tej definicji w charakterystyce miłości21
czytamy:
miłość [...] 1. ‘głębokie uczucie do drugiej osoby, połączone zwykle z silnym pragnieniem obcowania z nią i chęcią obdarzenia jej szczęściem, któremu (głównie
w relacji kobieta – mężczyzna) towarzyszy pociąg fizyczny do osoby będącej obiektem tego uczucia, silne przywiązanie do kogoś, gotowość do bezinteresownego
oddania się, służenia komuś.

Miłość zatem rozumiana jest jednoznacznie jako uczucie. W dalszych swych
znaczeniach autorzy wymieniają: 2) przywiązanie do zwierząt, 3) miłość do
ojczyzny, 4) hobby oraz 5) erotykę.
W WSJP IJP PAN22 odnajdujemy dwa znaczenia słowa przyjaźń: 1) „więź
między jakimiś osobami lub grupami osób oparta na życzliwości, szczerości,
sympatii, zaufaniu i wzajemnej pomocy” 2) nastawienie „życzliwy stosunek
do jakiejś osoby”. Dla uzupełnienia autorzy podają kwalifikację tematyczną: 1)
„człowiek jako istota psychiczna → relacje międzyludzkie i ich określenia” oraz
2) „człowiek jako istota psychiczna → stany psychiczne człowieka → emocje
i uczucia”. Z podawanych zwykle czterech znaczeniach p r z y j a ź n i autorzy
przytaczają dwie: w i ę ź i n a s t a w i e n i e, przy czym więź – bliska w tym
wypadku s o j u s z o w i, charakteryzującemu się szeregiem postaw i zachowań
oraz opatrują go dodatkowo cechą s y m p a t i a, która wprowadza komponent
emocjonalny i zakłóca racjonalne podstawy sojuszu. Z tych to powodów zaproponowana definicja wydaje się niepełna i nieadekwatna. Przyjaźń w relacjach
między firmami, stowarzyszeniami i organizacjami jest rzeczywiście sojuszem,
wznoszącym ponadto nić sympatii, ale przyjaźń między dwiema osobami –
zwykle koleżankami lub kolegami jest przede wszystkim uczuciem szczerego przywiązania, wielkiej sympatii, wspólnotą losów i wieloletnim wyborem.
Powyższe uwagi zmusiły właśnie do podjęcia rozważań semantycznych nad
p r z y j a ź n i ą.
Aby wstępnie zorientować się w jakim kierunku podąża współczesne rozumienie p r z y j a ź n i, została przeprowadzona ankieta wśród studentów. Powinna się z niej wyłonić definicja przyjaźni – ideału lub przyjaźni – koleżeństwa.
21
22

Tamże, s. 524.
Wielki słownik języka polskiego IJP PAN, www.wsjp.pl/do_druku.php?id_hasla=34954did_
znaczenia=4426027 (dostęp: 11.06.2017).
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Pytania zawarte w ankiecie:
1. Co to jest przyjaźń?
2. Czy przyjaźń jest uczuciem?
3. Czy przyjaźń jest postawą wobec przyjaciela/przyjaciółki?
4. Co to jest zaufanie?
5. Czy przyjacielowi należy ufać?
6. Podkreśl słowa ważne dla przyjaźni:
więź, zaufanie, odpowiedzialność, sympatia, pomoc, pomoc w niesprzyjających okolicznościach, narażanie się dla przyjaciela, wybaczenie, poświęcenie
7. Co dla przyjaźni można poświęcić?
8. Co i kiedy dla przyjaźni można wybaczyć?
9. Dlaczego przyjaźń jest ważna w życiu człowieka?
10. Co w życiu człowieka jest najważniejsze? (wymień 10 wartości)
Ankieta została przeprowadzona wśród 75 studentów I roku studiów stacjonarnych anglistycznych i germanistycznych Akademii im. Jana Długosza
w Częstochowie wiosną 2017 roku. Wzięło w niej udział 18 studentów oraz 57
studentek pochodzących z Ziemi Częstochowskiej, ościennych ziem śląskich
i małopolskich, z samej Częstochowy oraz niewielkich miejscowości.
Oprócz metryczki studenci odpowiedzieli na 10 pytań, w tym 9 otwartych.
Kluczem do zrozumienia roli i funkcji przyjaźni w ich życiu i otoczeniu kulturowym oraz refleksji semantycznej i psychologiczno-pedagogicznej było pytanie 10 poświęcone wartościom. Każda osoba miała wymienić wartości ważne
w życiu człowieka. Badania miały charakter jakościowy23. Zgodnie z definicją
Władysława Tatarkiewicza24 wartość oznacza własność a dobro – oznacza rzecz
posiadającą tę własność, co upoważnia do sformułowań: mieć wartość (coś ma
wartość) i być dobrem (coś jest dobrem)25. Roman Ingarden26 podkreśla, że wartość „to ten zespół momentów, które występujące na pewnym «dobru» sprawiają, iż ono nie jest po prostu jakąś rzeczą tylko, że jest właśnie «dobrem»”27.
W komunikacji międzyludzkiej często dobra występują jako wartości np.
szczęście, zdrowie, bogactwa28. Potwierdzają to także ankiety studentów. Często
23

24
25
26

27
28

K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, „Pedagogika wobec współczesności”, Warszawa 2008, s. 259-303.
W. Tatarkiewicz, Pojęcie wartości, w: tegoż, Parerga, Warszawa 1978, s. 62.
Tamże.
R. Ingarden, Czego nie wiemy o wartościach, w: tegoż, Studia z estetyki, t. 3, Warszawa 1970,
s. 236.
Tamże.
E. Borowiecka, Komentarz do listy haseł słownika aksjologicznego, w: Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne. Język a kultura, t. 2, red. J. Puzynina i J. Bartmiński, Wrocław 1991, s. 211.
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również byty naturalne, rzeczy i zjawiska występują jako wartości, np. pieniądz,
władza, praca, nauka, rodzina, technika, sztuka29. Ten stan rzeczy również ma
odzwierciedlenie w ankietach studenckich. Wśród różnych klasyfikacjach wartości pojawiają się najprostsze z podziałem na wartości materialne i duchowe
oraz bardziej skomplikowane30. Najczęściej wymieniana typologia Maxa Schelera31, który proponuje, w układzie hierarchicznym: 1) wartości tego, co święte;
2) wartości duchowe: a) wartość czystego poznania prawdy, b) wartość tego, co
sprawiedliwe, c) wartość tego, co piękne (także wartości kulturowe); 3) wartości
witalne; 4) wartości hedonistyczne (tego, co przyjemne).
Znając ważniejsze zastrzeżenia co do typologii wartości, a przede wszystkim – łączenie wartości z dobrami i wartościami wtórnymi (włączonymi na
bazie doświadczeń człowieka do świata wartości), trzeba podkreślić, że właśnie
t o, c o w a ż n e w życiu człowieka znalazło się wśród odpowiedzi studentów.
Przyjaźń zajęła tutaj wysoką rangę obok r o d z i n y (74 wskazania32 respondentów).
Wśród najczęściej cytowanych wartości przez studentów znalazły się neutralne byty: rodzina (74); uczucia: miłość (47) i przyjaźń (39) oraz przyjaciele
(18; R57), bezpieczeństwo (18), pieniądze (29), dom (9), praca (22), nauka (15);
dobra: zdrowie (40) i szczęście (21). Wśród wartości tego, co święte, respondenci wymieniają Boga i wiarę (14). Wśród wartości tego, co sprawiedliwe, generalnie ujmując – wartości moralnych, respondenci umieścili: zaufanie (12),
szacunek (7), poświęcenie (4), sprawiedliwość (3), moralność (4), uczciwość (4),
empatię (4), pomoc innym (5), szczerość (6), wolność (6), poczucie przynależności (4), samodzielność (6), niezależność (6), odpowiedzialność (6), prawdomówność (2), przebaczenie (2), honor (4), dobro (3), patriotyzm (4). Wśród
wartości witalnych, nastawionych na jakość własnego życia, oprócz samego
zdrowia (40) respondenci zaproponowali: (posiadanie) hobby (20), wykształcenie (13), bycie potrzebnym (11), stabilność finansową (8), akceptację innych (8),
spełnienie zawodowe (7), spokojne życie (6), spokój wewnętrzny (9), realizacja
celów (6), rozwój osobisty (7), wsparcie otoczenia (4), poczucie wartości (6), życie w zgodzie z sobą i naturą (4). Wśród wartości hedonistycznych respondenci
proponowali: poczucie humoru (2), radość życia (2), cel w życiu (3), nadzieję (2), rozrywkę (2), jedzenie i picie (2).
29
30
31

32

Tamże.
J. Puzynina, Język wartości, Warszawa 1992, s. 29-44.
M. Scheler, Der Formalismus in der Ethik und die materielle Wertethik, Halle 1927; tegoż,
Istota i formy sympatii, przeł. A. Węgrzecki, Warszawa 1986.
W tekście wskazania (odpowiedzi) respondentów w zakresie liczby odpowiedzi zostaną
podane jedynie cyfrowo np. (32) co oznacza, że 32 studentów respondentów udzieliło
takiej odpowiedzi.
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Należy więc podkreślić, że wśród wartości wymienionych przez studentów
przeważają zdecydowanie wartości wtórne – byty realne i abstrakcyjne, włączone do zbioru wartości przez ludzi, jako ważne dla nich i zaliczone do wartości
duchowych (moralnych) lub witalnych (dom, praca, bezpieczeństwo). Najważniejszą wartością, jak można zaobserwować, staje się r o d z i n a, a obok niej to,
co rodzina niesie – m i ł o ś ć i p r z y j a ź ń, p o c z u c i e b e z p i e c z e ń s t w a,
p r a c ę, n a u k ę i d o m. Ważne pozostają wartości transcendentne – B ó g,
w i a r a. Wokół tych wartości koncentruje się uwaga studentów.
Przeglądając ankiety studentów dochodzi się do przekonania, że oni nie
tylko umieścili przyjaźń wśród najważniejszych wartości w życiu obok rodziny
i miłości, zdrowia i wartości transcendentnych, ale w pozostałych odpowiedziach udowodnili, dlaczego tak myślą. Kategoryzując przyjaźń zaliczali ją
zarówno do uczuć (12), jak i więzi (43) oraz do relacji (18) a także stosunków,
stanów, związków po to, by w kolejnej partii wypowiedzi uzasadnić jej ważność i wartość w życiu człowieka, wymieniając istotne atrybuty. Wśród nich
pierwsze miejsce zajęło zaufanie (72). Na pytanie, czy przyjaźń jest uczuciem – 60 osób dało pozytywną odpowiedź, a czy jest postawą – 72 osoby.
Jednakże osoby, które pisały o uczuciu jako o więzi i zaprzeczały związkom
z uczuciem, dalej takie uczucia jak sympatia wymieniały wśród atrybutów
przyjaźni.
Aby przybliżyć autentyczną wartość definiowania p r z y j a ź n i przez
studentów, można przytoczyć 11 autentycznych wypowiedzi, z czego cztery
pierwsze to definicje studentów a pozostałe (od pozycji piątej) to wypowiedzi
studentek. W definicjach można odnaleźć pewien młodzieńczy idealizm, charakterystyczny dla wieku. Przyjaźń to:
– związek porównywalny z tym, który ma rodzeństwo;
– stan, w którym człowiek czuje się bezpieczny (...) jest ktoś, kto nas rozumie
(...) znak w ludzkim życiu, że człowiek nie jest sam;
– więź pomiędzy dwiema osobami, która polega na szczególnym zaufaniu
i trosce między nimi;
– bliska relacja między dwoma osobami, polegająca na wzajemnym zaufaniu,
zrozumieniu i sympatii; przyjaźń jest uczuciem, które podobne jest do miłości i równie piękne jak miłość (M);
– jest wtedy, gdy kogoś bardzo lubimy i możemy polegać na tej osobie w każdej sytuacji (K);
– więź ludzi, którzy mają do siebie zaufanie, pomagają sobie, są zdolni do
wybaczania i poświęcenia, rozumieją się;
– platoniczna bliskość dwójki ludzi cechująca się dużym zaufaniem, szczerością i uczuciem szczęścia w obecności tej osoby;
– relacja, jaka łączy dwie osoby, które są ze sobą blisko, mówią sobie wszystko
i mogą na siebie liczyć w każdej sytuacji;
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– więź między ludźmi, spajana i budowana cały czas. Jest to miłość między
ludźmi, pozbawiona pożądania;
– niepisany kontrakt między dwojgiem ludzi, którzy pragną swojego dobra;
– uczucie, które żywimy wobec osoby nam bliskiej, a która zazwyczaj nie jest
z nami spokrewniona. Osoba taka jest dla nas niezwykle ważna i pomimo
braku faktycznego pokrewieństwa, jest dla nas jak rodzina.
Zaufanie, ważny atrybut przyjaźni respondenci wiążą z możliwością zwierzania się przyjacielowi z sekretów, ważnych spraw problemów i kłopotów. Niektórzy podkreślają, że przyjaciel „zawsze będzie trzymać stronę” tej drugiej osoby.
W poleceniu podkreślenia słów ważnych dla przyjaźni otrzymano interesujące wyniki. Studenci w różnym stopniu uznali za ważne słowa charakteryzujące
przyjaźń – jej atrybuty: zaufanie (75), pomoc (68), więź (65), pomoc w niesprzyjających okolicznościach (63), wybaczenie (62), sympatia (60), poświęcenie (55),
odpowiedzialność (47), narażanie się dla przyjaciela (43). Jednakże nawet osoby,
które uznały, że dla przyjaciela nie należy się poświęcać, w kolejnym pytaniu
o poświęcenie, stwierdzały, że można wiele poświęcić. Generalnie przy poświęceniu respondenci są zgodni, że można wiele poświęcić, przede wszystkim czas
(74) oraz dobra materialne (45), ale także życie (4) i nerkę (1). Wybaczenie obłożone jest pewnymi warunkami. Respondenci podkreślają, że przebaczyć można
raz, wybaczyć można, gdy przyjaciel przyznaje się do winy, prosi o wybaczenie
i żałuje tego, co zrobił. Do wyjątków należy także „białe kłamstwo”. Natomiast
nie wybacza się zdrady.
Przyjaźń jako wartość ujawniła się w pełni podczas odpowiedzi na pytanie
nr 9, które brzmiało: „Dlaczego przyjaźń jest ważna w życiu człowieka?”. W odpowiedzi respondenci ujawniali dalsze, nie wymienione wcześniej atrybuty
przyjaźni, a zarazem jej dary, będące równocześnie ważnymi komponentami
semantycznymi definicji p r a w d z i w e j p r z y j a ź n i. Zgodnie podkreślali,
że człowiek nie jest „samotną wyspą”, lecz istotą społeczną i potrzebuje innych
ludzi, aby z nimi wymieniać poglądy i dzielić się problemami, sekretami, porażkami i radościami. Potrzebuje osoby, do której może mieć zaufanie, na które
może liczyć (74). Aby zrozumieć wartość przyjaźni, warto przyjrzeć się autentycznym wypowiedziom respondentów:
– ponieważ na tym smutnym świecie nie można liczyć na wszystkich (M);
– samotność bez przyjaciół może doprowadzić do chorób psychicznych (M);
– każdy potrzebuje przywiązania do drugiej osoby i swobody mówienia
o sprawach osobistych (M);
– warto mieć przyjaciela, ponieważ miło żyć ze świadomością, że jest ktoś, kto
nas lubi takimi, jakimi jesteśmy (M);
– każdy powinien mieć kogoś, na kogo będzie mógł liczyć (K);
– ponieważ pomaga radzić sobie z tym, z czym sobie sami nie dajemy rady.
Przyjaciele nas dowartościowują (K);
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– człowiek jest istotą społeczną, potrzebuje przyjaźni, aby czuć się ważnym,
aby przynależeć do jakiejś grupy. Przyjaźń daje nam poczucie bezpieczeństwa (K);
– od przyjaciela można dostać wsparcie, zrozumienie, prawdę. Przyjaciel jest
kimś, komu możemy się zwierzyć (K);
– dobrze jest móc na kogoś liczyć (K);
– ponieważ każdy z nas potrzebuje towarzystwa osoby, której ufa i w towarzystwie której dobrze się czuje. Wiemy wtedy, że jesteśmy dla kogoś ważni (K).
Analiza odpowiedzi na ankietę poświęconą przyjaźni nie pozostawia
wątpliwości, że respondenci przez przyjaźń akceptują i wybierają p r z y j a ź ń
p r a w d z i w ą i definiują p r z y j a ź ń jako ideał społeczny, ważny dla życia
i rozwoju osobowego. Na uboczu pozostaje więc modny obecnie „wyścig szczurów”, zakładający nieufność i niechęć do rówieśników. Zarówno przemyślenia
respondentów, jak i ich uwagi napawają optymizmem. Przyjaźń jawi się im
jako wartość, dodajmy wartość odnotowana już w kulturze Greków i Rzymian,
w chrześcijaństwie, jednym słowem – w kulturze śródziemnomorskiej, której
jesteśmy dziedzicami i spadkobiercami.
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Streszczenie
Artykuł poświęcony jest współczesnej recepcji przyjaźni. Zawiera omówienie przyjaźni
definiowanej jako ideał społeczny lub typ społeczny. W tekście zamieszczona została
skrócona oraz pełna definicja przyjaźni idealnej zwanej potocznie przyjaźnią prawdziwą.
Następnie zostały przedstawione wyniki przeprowadzonej ankiety wśród studentów.
Zdefiniowali oni przyjaźń w kategorii ideału społecznego i nazwali właśnie przyjaźnią
prawdziwą. Studiom semantycznym towarzyszy refleksja filozoficzna i pedagogiczna.
Słowa kluczowe: przyjaźń, ideał społeczny, typ społeczny, definicja semantyczna,
wartość, przyjaciel
Summary
FRIENDSHIP among values
The article addresses the issue of the contemporary reception of friendship. It contains
a discussion of friendship defined as a social ideal or social type. The text includes an
abridged and full definition of ideal friendship, commonly referred to as ‘real friendship.’
The paper presents the results of a questionnaire survey conducted among students.
The students denominated friendship as a social ideal and used the term itself of ‘real
friendship’. The semantic analysis is complemented by a philosophical and pedagogical
reflection.
Keywords: friendship, social ideal, social type, semantic definition, value, friend
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Teologia edukacji
w świetle myśli ks. prof. Zbigniewa Marka
Korzystanie z dorobku refleksji teologicznej
nad człowiekiem i światem może być tylko
ubogaceniem wsparcia, jakiego udziela
edukacja1.

Wprowadzenie
Język współczesnej nauki obfituje w nowe pojęcia, wśród których można wymienić teologię państwa2, teologię sportu3, teologię teatru4, teologię mediów5,
teologię ciała6 czy nawet teologię polityczną7. Owe przestrzenie odniesień pojawiają się dlatego, że dzisiaj szczególnie często poszukuje się wszelakich implikacji religijnych8. Nie może zatem dziwić, że wśród nich pojawiał się taki termin,
**

***
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Zespołu Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Gdyni (www.cichosz.pl).
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jak „teologia edukacji”. Właśnie ta problematyka stała się jedną z wiodących
wśród obszarów badawczych księdza profesora Zbigniewa Marka. Uczynił on
wspomniane kategorie – teologię i edukację – źródłem wyrazistej formy procesu
wspomagania człowieka w jego rozwoju osobowym.
W refleksji nad złożonym i wielowymiarowym, stąd trudnym do ujęcia
w zwięzłe ramy definicyjne zagadnieniem, jakim jest teologia edukacji, autorzy
niniejszego tekstu podejmują próbę zinterpretowania teologii edukacji w kontekście prowadzonych badań przez Księdza Profesora. Dla czytelności metodologicznej należy dopowiedzieć, że z uwagi na bogactwo myśli ks. Marka oraz
objętościowe wymagania artykułu, autorzy celowo ograniczą się tylko do wybranych aspektów podjętego tematu. Jednocześnie mają świadomość, że omawiane zagadnienie nadal wymaga uwagi teoretyków i praktyków zajmujących
się zarówno teologią, jak i edukacją. Wkład myśli ks. prof. Marka w zgłębienie
i rozpropagowanie tego problemu jest bezdyskusyjny i godny zauważenia.
Charakterystyka pojęć
Rozpatrując problematykę teologii edukacji w myśli ks. prof. Marka, należy najpierw zastanowić się, jak rozumieć zasadnicze dla prowadzonych analiz terminy: pedagogia i pedagogika, edukacja jako przedmiot pedagogiki oraz teologia
edukacji. Przystępując zatem do wyjaśniania kluczowych pojęć, należy odwołać
się nie tylko do samej wiedzy teologicznej, ale także do szerokiego spektrum
nauk pedagogicznych.
Pedagogia i pedagogika

Terminy pedagogia i pedagogika są wyraźnie rozróżnione w języku polskim9,
w przeciwieństwie do języków obcych, gdzie takie rozróżnienie nie funkcjonuje10. W terminologii pedagogicznej dwa podstawowe rzeczowniki – pedagogika
i pedagogia – sięgają do źródłosłowu greckiego paidagōgike (gr. παιδαγωγική),
wywodzącego się z kolei od słów: pais, dopełniacz paidos (gr. παῖς, παιδός –
chłopiec; dziecko; potomek; latorośl) oraz ago (gr. ἄγω – prowadzę kogoś; imiesłów agagos – prowadzący), bądź też do antycznej paidei (gr. παιδεία, łac. educatio). Grecki termin paideia odnosił się do wszelkich oddziaływań w zakresie
9

10

W. Cichosz, Pedagogia czy pedagogika? Recepcja aksjologii terminologicznej, w: Pedagogika
rodziny. Podejście systemowe, t. 1: Familiologia, red. M. Marczewski, Gdańsk 2016, s. 123140.
Por. E. Dybowska, Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, Kraków 2013, s. 47.
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ćwiczenia i wychowania młodego człowieka. Obok terminu paidagogos (gr.
παιδαγωγός, łac. paedagogus, pedagogus – prowadzący dziecko) pojawia się
także określenie paideutes, czyli nauczyciel ćwiczący i karcący ucznia (por. Rz
2,20; Hbr 12,9)11.
Łatwo zauważyć, że cywilizacje starożytne wychowanie osoby wiązały z kulturą, co zostało przejęte przez chrześcijaństwo.
W kulturze łacińskiej – wypływającej z trzech źródeł: filozofii greckiej, prawa rzymskiego i religii chrześcijańskiej (Akropolu, Kwirynału i Golgoty) – pedagogika jest
pojmowana jako teoria wychowania i nauczania, bądź też świadoma i celowa działalność wychowawcza, zaś pedagogia to raczej system oraz całość czynności, umiejętności i skutków wychowawczych. (...) pedagogika będzie z reguły zorientowana
na pytanie – jaka? (filozoficzno-antropologiczny namysł naukowy o wychowaniu
zwłaszcza w warstwie teoretycznej), zaś pedagogia na pytanie – czyja? (chodzi zarówno o osobę, jak i praktykę oddziaływania integralnego). Jeżeli pedagogika będzie traktowana jako teoria wychowania i nauczania (świadoma i celowa działalność
wychowawcza), to termin pedagogia konsekwentnie należy odnieść do zespołu
środków i metod nauczania oraz wychowania (...). Takie zdefiniowanie i zestawienie
analizowanych pojęć: pedagogika i pedagogia – pozwalają, by pedagogikę traktować
jako naukę, której przedmiotem jest różnego rodzaju pedagogia (praktyka wychowawcza), a więc prowadzenie dzieci i młodzieży, a także oddziaływanie na osoby
dorosłe12.

Pojęcie edukacji jako przedmiotu pedagogiki

W literaturze przedmiotu termin e d u k a c j a postrzegany jest jako pojęcie
nadrzędne oraz semantycznie bliskie „kształceniu” i „wychowaniu”13. Natomiast
w szerszym znaczeniu jest rozumiany jako ogół oddziaływań wspomagających
człowieka w jego funkcjonowaniu społecznym14. Zazwyczaj pod tym pojęciem
rozumie się takie „działanie, którego celem jest wprowadzenie człowieka w wartościowe życie przez kształcenie i wychowywanie zgodne z panującymi w danym społeczeństwie wzorcami i celami”15.
11

12
13

14

15

Por. J. Kochel, Z. Marek, Katecheza Kościoła, w: Pedagogia biblijna w katechezie, J. Kochel,
Z. Marek, Kraków 2012, s. 65; W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, Warszawa 2010, s. 27.
W. Cichosz, Pedagogia czy pedagogika? Recepcja aksjologii terminologicznej, dz. cyt., s. 130.
Por. J. Michalski, Edukacja i religia jako źródło rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne, Toruń 2004, s. 51.
Por. K. Rubacha, Edukacja jako przedmiot pedagogiki i jej subdyscyplin, w: Pedagogika, t. 1,
Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2005, s. 21.
Ilustrowana encyklopedia powszechna A-Z, red. J. Marcinek, Kraków 2006, s. 250.
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Nie sposób wymienić wszystkich definicji edukacji, jak i jej aspektów. Dlatego w kontekście szerokiego ujęcia omawianego zagadnienia należy dopowiedzieć, że w edukacji niezbędna jest przede wszystkim troska o wszechstronny
i harmonijny rozwój osoby ludzkiej we wszystkich jej wymiarach: biologicznym,
społecznym, kulturowym i duchowym. Odrzucenie, lub nawet marginalne traktowanie któregokolwiek z nich, powoduje bowiem zakłócenie tej personalistycznej równowagi, dzięki której osoba ludzka postrzegana jest zawsze jako podmiot
oraz może cieszyć integralnością i wolnością autonomiczną16.
Teologia edukacji

Ksiądz Marek zauważa, że dyscyplina określana mianem „teologia edukacji”
jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Jej zadaniem jest próba godzenia badań
prowadzonych na podstawie poznania naturalnego i religijnego. Właściwością
teologii edukacji jest to, że nie rości sobie praw do zastępowania pedagogiki
religii ani pedagogiki ogólnej. Przeciwnie, korzysta z jej dorobku, zachowując
przy tym swe podstawowe nastawienie interpretowania całej edukacji właśnie
w świetle treści teologicznych17.
Przedmiotem zainteresowań teologii edukacji są badania prowadzone nad
teorią i praktyką teologicznego, dydaktycznego i katechetycznego towarzyszenia
szeroko pojętym procesom edukacji i socjalizacji religijnej. Przedmiotem takich
badań jest – z jednej strony – obszar badań teologicznych: odwoływanie się do
rzeczywistości religijnej człowieka – szczególnie obszar zainteresowań katechetyki
(przekaz wiary). Z drugiej, zajmuje się uwarunkowaniem i przebiegiem procesów
nauczania i wychowania religijnego18. Innymi słowy, teologia edukacji ma za zadanie wzbogacać i poszerzać horyzonty poznawcze za pomocą poznania naturalnego. Taki sposób rozumowania domaga się przyznania w procesach edukacyjnych
poznaniu teologicznemu tych samych praw, jakie w edukacji posiada poznanie
naturalne. Zabieg ten nie zachwieje fundamentami edukacji choćby dlatego, że zakresy obu form poznania są od siebie niezależne i dotyczą różnych sfer ludzkiego
życia. Natomiast ich przyjęcie stwarza możliwość szerszego podejścia do kwestii
edukacyjnych. Teologia edukacji ma na tym polu wiele do zdziałania, gdyż uczy
poprawnego objaśniania egzystencjalnych sytuacji człowieka w świetle wiary19.
16

17
18

19

Por. W. Cichosz, Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego ze współczesną edukacją
polską, Pelplin 2013, s. 185-186.
Por. Z. Marek, Tożsamość pedagogiki religii, „Pedagogia Christiana” 2013, nr 1/31, s. 93.
Por. C. Rogowski, Pedagogika religii, w: Leksykon pedagogiki religii, red. tenże, Warszawa
2007, s. 561-565, cyt. za: Z. Marek, Tożsamość pedagogiki religii, dz. cyt., s. 94.
Por. Z. Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 91.
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Związki edukacji z religią
Jak już powiedziano, duża pojemność terminu „edukacja”, w którego zakres
wchodzą działania o charakterze kształcenia i wychowania oraz to, że nawiązuje
do międzyosobowych relacji, wskazują na konieczność chronienia edukacji
przed jednostronnym sprowadzaniem jej do działań o wymiarze adaptacyjnym
i technologicznym. Słusznie zatem zauważa Marek, że z tego samego powodu
edukację należy łączyć z dialogiem, a nie ograniczać tylko do samego przekazu
informacji. Dialog taki zachodzi m.in. w kontaktach nauczyciela z uczniami,
kiedy to można mówić o dialogu edukacyjnym. Przybiera on różne formy oraz
odbywa się na wielu płaszczyznach, wśród których istnieje płaszczyzna religijna.
To ona w dużej mierze ubogaca procesy edukacyjne20.
Ksiądz Marek słusznie zauważa, że wszelkie procesy edukacyjne, w których poza poznaniem naturalnym dopuszcza się poznanie religijne, nazywane
bywają „edukacją religijną”21. Współcześnie zajmują się nią w Polsce takie
subdyscypliny naukowe, jak katechetyka, pedagogika religijna (religii) czy
pedagogika chrześcijańska22. Edukacja religijna dotyczy przede wszystkim:
1) wiedzy o religii jako zjawisku kulturowym, o jej istocie oraz roli w życiu
jednostek i społeczeństw; 2) wiedzy o wyznawanej religii; 3) o religii własnej
wspólnoty kulturowej i społecznej (jeśli jest inna od wyznawanej); 4) wiedzy
o innych religiach, szczególnie tych występujących w środowisku lokalnym23.
Zatem w terminie „edukacja religijna” występuje połączenie dwóch elementów: doświadczenia ludzkiego z objawieniem Bożym. Dla osoby ma ono nie
tylko znaczenie teoretyczne, ale dostarcza realnego wsparcia pedagogiczno-religijnego24.
W tym kontekście nie sposób pominąć zagadnienia prawdy, bowiem uzasadnieniem rangi obecności religii w procesach edukacyjnych są właśnie ludzkie
dążenia do poznawania prawdy. Postulat ten promuje Marek, gdy stwierdza, że
człowiek żyjący w kręgu kultury zachodnioeuropejskiej jest zawieszony między
wiarą a niewiarą. Wprawdzie nie jest on w stanie przejść obojętnie obok chrześcijaństwa, ale też na tej drodze napotyka trudności uniemożliwiające odkrycie
jego istoty. Niejednokrotnie nie potrafi też odpowiedzieć na pytanie, gdzie jest
20
21
22

23

24

Por. tamże, s. 68.
Por. tamże, s. 70.
Por. J. Bagrowicz, Wokół dyskusji o naukowej refleksji nad edukacją religijną w Polsce, „Pedagogia Christiana” 2013, nr 1/31, s. 79.
Por. K. Olbrycht, Współczesne obszary pedagogiki chrześcijańskiej, „Pedagogia Christiana”
2013, nr 1/31, s. 127.
Por. C. Rogowski, Edukacja religijna, w: Leksykon pedagogiki religii, red. tenże, dz. cyt.,
s. 140-141.
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jego miejsce i czego oczekuje od życia. W takich przypadkach z pomocą przychodzi edukacja odwołująca się do poznania religijnego.
Przywołane powyżej treści wymagają dopowiedzenia, że źródła edukacji
religijnej należy upatrywać w tzw. trzech filarach: g e n e a l o g i i d i v i n a, a nt r o p o l o g i i c h r z e ś c i j a ń s k i e j oraz w y c h o w a n i u i n t e g r a l n y m.
Genealogia divina

Analizując g e n e a l o g i ę d i v i n a należy zadać jedno z zasadniczych pytań,
jakie można postawić w odniesieniu do faktu stworzenia człowieka, czyli pytanie o powód, dla którego człowiek został stworzony jako wolna ontologiczna
hipostaza. Współczesna nauka dowodzi, że ludzkie istnienie zawdzięcza swą
ontologiczną substancję faktowi Bożej miłości, jedynej miłości, która daje bytowi substancję. Jeśli zatem stworzenie człowieka jest aktem Bożej miłości, to
ta właśnie miłość konstytuuje byt jako wydarzenie egzystencjalne osobowej
komunii i wspólnoty. Nie wystarczy przyjąć, że człowiek został powołany do
istnienia ze względu na „łaskawą skłonność” Boga, wypływającą z Jego nieskończonej dobroci i miłosierdzia. Związek człowieka z Bogiem stanowi bowiem
przedziwną i trudną do pojęcia tajemnicę. Celem stworzenia człowieka jest
uczestniczenie w osobowym sposobie istnienia w prawdziwym życiu Bożym
w wolności i miłości25.
Antropologia chrześcijańska

To, co człowiek poznaje, czyli przedmioty ludzkiego poznania, zwykle są różne
od podmiotu poznającego. W przypadku filozofii człowieka jest inaczej. A nt r o p o l o g i a d i v i n a próbuje odpowiedzieć na pytanie: kim jest człowiek?
Pragnie poznać jego istotę i uwarunkowania, posługując się poznaniem filozoficznym, rozumowym. Swoistość filozofii człowieka uwarunkowana jest także
tym, że byt osobowy swą wyjątkową pozycję i miejsce we wszechświecie zajmuje
z następujących powodów: 1) jest materią i duchem, bytem pośrednim między światem materialnym i duchowym; 2) zachodzi w nim szczególna jedność
materii i ducha przy zachowaniu pewnej odrębności obu tych pierwiastków.
Stąd właśnie wynika szczególne zainteresowanie człowiekiem oraz wielorakie
25

Por. K. Leśniewski, Człowiek jako stworzenie Boże w teologicznej refleksji Christosa Yannarasa, „Roczniki Teologii Ekumenicznej” 2011, t. 3(58), s. 50-51; Jestem świadkiem Chrystusa
w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, red. Z. Marek, Kraków 2008,
s. 7.
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próby uchwycenia jego tajemnicy, także z punktu widzenia a n t r o p o l o g i i
d i v i n a 26.
W spuściźnie filozoficznej a n t r o p o l o g i a d i v i n a odgrywa bardzo
doniosłą rolę. Umożliwia bowiem właściwą orientację, która pozwala w czasach
ponowoczesnego zamętu aksjonormatywnego, przebić się między skrajnościami
materializmu i przesadnego spirytualizmu27.
Wychowanie integralne

Człowiek jako byt osobowy rozwija się przez całe swoje życie. Postrzeganie osoby ludzkiej w jej dynamice rozwoju pozwala zaakcentować szczególnie potrzebę
wszechstronnego rozwoju, tak by sprzyjał on poszukiwaniu i zrozumieniu przez
młodego człowieka sensu i celu jego życia. Współcześnie bowiem w obliczu
ciągłych zmian oraz postępujących procesów globalizacyjnych intensywniej
niż w przeszłości odczuwana jest przez młode pokolenie potrzeba wychowania
integralnego, w którym wszystkie sfery życia człowieka łączą się i wzajemnie
dopełniają. Stwarza to jednostce możliwość odnalezienia się we współczesnym
świecie28.
Wychowanie integralne obejmuje „struktury procesu wychowawczego, rozumianego integralnie, jako pewien byt jednolity, którego nie da się sprowadzić
do funkcjonowania jedynie poszczególnych elementów”29. Jak podkreśla Marek,
takie wychowanie skupia swą uwagę na człowieku, który staje się jego podmiotem. Przywołuje jego naturę oraz kręgi edukacyjne inspirujące do współdziałania w tworzeniu nowej rzeczywistości. W tym rozumieniu wychowanie
integralne stawia przed człowiekiem określone zadania, których realizacja czyni
osobę doskonalszą, dojrzalszą, bardziej odpowiedzialną nie tylko w jej wymiarze duchowo-moralnym, ale też wolitywnym, fizycznym, intelektualnym, emocjonalnym czy społecznym. Jej oznaką są autonomicznie podejmowane przez
osobę decyzje o wybieraniu dobra i unikaniu zła30.
26
27

28

29
30

Por. tamże, s. 16.
Por. J. Grzybowski, Człowiek jako osoba w metafizyce św. Tomasza z Akwinu, „Warszawskie
Studia Teologiczne” 2003, nr XVI, s. 229.
Por. A. Łuczyński, Integralne wychowanie młodzieży w pedagogii św. Jana Bosko, „Roczniki
Pedagogiczne” 2015, t. 7(43), nr 4, s. 32.
M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 132.
Por. Z. Marek, Wychowanie integralne podstawą rozwoju osoby, „Edukacja Elementarna
w Teorii i Praktyce” 2017, nr 1(43), s. 33-34; tenże, Bóg w przedszkolu i szkole, Kraków
2000, s. 37; tenże, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005, s. 48-49; W. Cichosz,
Pedagogia wiary we współczesnej szkole katolickiej, dz. cyt., s. 199.
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Wymiary edukacji religijnej
W dyskusji o wymiarach edukacji religijnej można napotkać dość zróżnicowane
opinie. W dużym stopniu wpływ na ich kształt wywiera światopogląd wypowiadających się osób. Zdarza się też, że formułowane oceny opierają się na błędnych
przesłankach i uprzedzeniach – zarówno do edukacji, jak i religii. Warto zatem
w tym miejscu postawić pytanie: Czy religia posiada narzędzia pozwalające
uczestniczyć w procesach edukacyjnych? Wydaje się, że odpowiedzi na to pytanie może udzielić nowatorskie spojrzenie na edukację ks. prof. Marka. W swych
pracach naukowych odwołuje się do Raportu Międzynarodowej Komisji do
spraw Edukacji dla XXI wieku przygotowanego dla UNESCO31 i stwierdza, że
skoro zadaniem edukacji jest udzielanie współczesnemu człowiekowi pomocy
do bezpiecznego odnajdywania się w świecie, to spełnienie tej misji należy łączyć z nową wizją edukacji religijnej. Konieczne jest zatem odczytanie na nowo
jej wymiarów podkreślających rangę „całożyciowych” (ustawicznych) działań,
które wynikają z potrzeb współczesnego społeczeństwa. Pojawia się zatem sugestia, by całość edukacji religijnej opierać na czterech filarach: wymiarze ludzkim,
kulturowo-społecznym, eklezjalnym i zbawczym32.
Wymiar ludzki

Pierwszym filarem edukacji religijnej jest jej wymiar ludzki, prowadzący do
dojrzałości osobowości – dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej. Optyka wiary staje się tutaj programem życia i pełni funkcję integrującą całą osobowość
człowieka. Posiada ona wartość formacyjną i wychowawczą, gdyż wpływa na
dojrzałość osoby33.
Wymiar ludzki skierowany jest ku całej osobie ludzkiej, którą należy interpretować jako podmiot i cel edukacji religijnej. Aby zatem jeszcze bardziej
podkreślić ten aspekt, warto dopowiedzieć, że rozwój osobowy to proces dynamiczny, na który składa się wiele czynników wzajemnie siebie warunkujących.
Czynniki te dążą do wieloaspektowego formowania się osoby ludzkiej zarówno
pod względem fizycznym, jak i duchowym34, bowiem personalizm dopatruje
się w człowieku
31
32
33

34

Learning: the treasure within, tekst polski: Edukacja – jest w niej ukryty skarb, Warszawa 1996.
Por. Z. Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt., s. 99.
Por. W. Osial, Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice – refleksja nad wartością wychowania
religijnego na przykładzie pedagogii bł. Marceliny Darowskiej (1827-1911), „Łódzkie Studia
Teologiczne” 2011, nr 20, s. 237-238.
Por. J. Lisica, Rola miłosierdzia w wychowaniu moralnym, „Studia Włocławskie” 2016, t. 18,
s. 76.
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(...) pewnego rodzaju świata samego w sobie, mikrokosmosu. W tej perspektywie
osoba ludzka jawi się jako integralna całość. Dusza i ciało (...) to dwa substancjalne
współpierwiastki jednego i tego samego bytu, jedynej i niepowtarzalnej rzeczywistości, której na imię człowiek35.

Wymiar kulturowo-społeczny

Trzeba zauważyć, że człowiek powołany jest do podnoszenia swojej kultury
jako niezbędnego elementu własnego rozwoju. Życie zgodne z tak rozumianą
kulturą zobowiązuje do „wierności wybranym wartościom, tworzenia i respektowania chroniących te wartości norm, szukania różnych form służących
doskonaleniu siebie i ulepszaniu życia innych, form składających się na szeroko rozumianą, zewnętrzną wobec człowieka cywilizację”36. Społeczeństwo
stanowi wymiar horyzontalny kultury, który naznaczony jest treściami i formami wynikającymi z edukacji religijnej i w jej przestrzeni kształtowanymi.
Zatem wymiar kulturowo-społeczny służy przede wszystkim doskonaleniu
człowieczeństwa i świata, a dokonuje się głównie poprzez postawy ludzkie
i sposoby życia wzorowane na Ewangelii oraz uznające za najwyższą wartość
osobę i jej godność37.
Odwołując się do słów św. Jana Pawła II, istotą wychowania jest,
(...) ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej
był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał
bardziej i pełniej być człowiekiem – to znaczy, aby również umiał bardziej być nie
tylko z drugimi, ale także dla drugich38.

Prawdziwy bowiem rozwój człowieka dokonuje się między innymi dzięki
osobowym relacjom z innymi ludźmi, bowiem każdy „człowiek ze swej natury
W. Cichosz, Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego ze współczesną edukacją
polską, dz. cyt., s. 139.
36
K. Olbrycht, Godność osoby źródłem i wartością kultury chrześcijańskiej Europy, w: Osobowy wymiar kultury. Materiały XV Ogólnopolskiego Forum Szkół Katolickich. Jasna Góra,
18-20 listopada 2004, red. J. Dobrzyńska, Warszawa 2004, s. 22. Por. Z. Marek, Założenia
programowe nauczania religii w szkole, w: Język katechezy, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008, s. 7; W. Cichosz, Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego ze
współczesną edukacją polską, dz. cyt., s. 175; tenże, Pedagogia wiary we współczesnej szkole
katolickiej, dz. cyt., s. 343.
37
Por. tamże, s. 23.
38
Jan Paweł II, Przemówienie w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty,
Nauki i Kultury (UNESCO), cyt. za: W. Cichosz, Pedagogia wiary we współczesnej szkole
katolickiej, dz. cyt., s. 200.
35
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jest istotą społeczną i w jego strukturze tkwi podstawa różnorakich odniesień
międzyludzkich”39.
Wymiar eklezjalny

Edukacja religijna w swym wymiarze eklezjalnym wynika z natury Kościoła
i pełni jedną z zasadniczych jego funkcji. Jest związana z Kościołem nie tylko
organizacyjnie, lecz przede wszystkim wewnętrznie, gdyż pochodząc z istoty
Kościoła, pełni w stosunku do niego funkcje ewangelizacyjną i formacyjną40.
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce podaje, że celem
wymiaru eklezjalnego w edukacji religijnej jest „przede wszystkim kształtowanie wiary dojrzałej, włączenie w Kościół, pomoc w wyborze drogi powołania
chrześcijańskiego i podjęcie zadań w Kościele”41. Oznacza to, że ów wymiar ma
za zadanie budzić świadomość religijną, dostarczać rzetelnych informacji na
temat Kościoła i jego struktury a także kształtować taką świadomość udziału
w liturgii, która urzeczywistnia się w uczestnictwie w sakramentach i liturgii
wspólnoty wierzących w Chrystusa42.
Wymiar zbawczy

Z wymiarem eklezjalnym bardzo ściśle łączy się wymiar zbawczy, bowiem cała
ekonomia zbawienia ma wybitnie charakter eklezjalny. Dlatego nie sposób nie
dostrzec związków, jakie zachodzą między wymiarem zbawczym edukacji religijnej a Kościołem. Tylko na tle całej ekonomii zbawienia można zrozumieć
genezę edukacji religijnej, która podejmuje zadania służące właśnie dziełu zbawienia43.
Głównym zadaniem wymiaru zbawczego jest dogłębne poznanie przez
wychowanków Boga, a tym samym przygotowanie na ostateczną rzeczywistość – pełne z Nim zjednoczenie. Zbawienia dokonuje Bóg przez osobę Jezusa
39
40

41

42

43

M. Śnieżyński, Pedagogika Jana Pawła II, „Wychowawca”, 2003, nr 10, s. 14-15.
Por. K. Szweda, W poszukiwaniu tożsamości współczesnej katechezy, „Studia Bydgoskie”
2008, nr 2, s. 232.
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce,
Kraków 2001, nr 257.
Por. A. Kociołek, Kościół istotną treścią katechezy, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2002-2003,
nr 11-12, s. 264.
Por. S. Łabendowicz, Formacja katechetów w dokumentach Kościoła i literaturze katechetyczno-dydaktycznej po Soborze Watykańskim II, Lublin–Radom 1994, s. 116.
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Chrystusa44, który określany jest w Ewangeliach jako Mistrz, Nauczyciel i Przyjaciel. Określenia te predestynują Go do miana tytułu Pedagoga45. Prezentowana
przez Chrystusa pedagogia otwiera człowieka na wydarzenia zbawcze, a jednocześnie domaga się przyjmowania i wcielania w życie całej Jego nauki, której
główną zasadą jest miłość46.
Zakończenie
Niniejszy tekst to bardzo zwarta i syntetyczna próba ukazania nowatorskiego
obszaru badawczego, jakim jest teologia edukacji w myśli ks. prof. Marka. Rzuca
on nowe światło na zachodzące związki oraz współzależności między teologią
i edukacją. Przedstawiony dyskurs stanowi przyczynek i zaproszenie do dalszych badań i analiz. Przedstawione wnioskowanie Księdza Profesora może
umożliwić poszerzenie perspektyw pionierskiego patrzenia na świat edukacji
przez pryzmat teologii.
Za podsumowanie podjętych analiz badawczych niech posłuży myśl właśnie
ks. prof. Marka:
Religia objaśnia jedynie ten zakres ludzkiego życia, którego nie jest w stanie wytłumaczyć sam rozum. W tych też kontekstach winniśmy szukać i formułować odpowiedź na pytanie o to, czy dla edukacji religia jest pomocą czy raczej zagrożeniem,
a może partnerem, którego obecność służy niewątpliwie dobru i rozwojowi osoby
ludzkiej47.
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Streszczenie
Zjawisko teologii edukacji można zaliczyć do nowych pojęć w obszarze współczesnej
nauki o wychowaniu. Istotne znaczenie dla zrozumienia podjętego zagadnienia mają
wybrane myśli ks. prof. Zbigniewa Marka, który w swej pracy naukowo-badawczej
zajmuje się przede wszystkim związkami edukacji i religii. Artykuł został podzielony na
trzy części: 1) charakterystyka pojęć; 2) związki edukacji z religią; 3) wymiary edukacji
religijnej. Całość analiz prowadzi do zasadniczego wniosku: teologia edukacji opiera
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się na genealogii i antropologii divina, przez co przyczynia się do podejmowania przez
człowieka ustawicznego procesu samorozwoju, do stania się nowym stworzeniem
w Chrystusie.
Słowa kluczowe: edukacja, formacja, pedagogika, religia, teologia edukacji,
wychowanie, Zbigniew Marek
Summary
Theology of education in light of the writing of Professor Zbigniew Marek SJ
The phenomenon of the theology of education may be considered to be a new term
in modern educational science. Selected writings of prof. Zbigniew Marek havebeen
crucial for understanding this term. His research and scientific work mainly focuses
on the relationship between education and religion. The article is divided into three
parts: 1) characterization of terms; 2) relationships between education and religion;
3) dimensions of religious education. All the analyses lead to the fundamental conclusion
that theology of education is based on genealogy and anthropology of divina, thus
contributing to man constantly undertaking the process of self-development, to become
a new being in Christ.
Keywords: education, formation, pedagogy, religion, theology of education,
upbringing, Zbigniew Marek

103

Część druga

Aspekty metodologiczne
badań nad wychowaniem

104

105

Marian Nowak*

Metoda w pedagogice
jako nauce humanistyczno-społecznej
wobec faktu wychowania chrześcijańskiego

Wprowadzenie
Sercem czy też centrum każdej dyscypliny naukowej są prowadzone w jej ramach badania naukowe. Przyczyniają się one do powiększania wiedzy i tworzą
wspólnotę badaczy. Na podstawie praktyki badacze w każdej dyscyplinie wypracowują właściwe jej metody pozwalające im wytwarzać nową wiedzę i opracowywać ją w łonie danej społeczności i w pewnym konkretnym środowisku
naukowym. Poznawanie tych metod jest nierozdzielne od określonej praktyki
badań i nie nabywa się tej wiedzy jedynie z książek. Zajmowanie się metodologicznymi problemami stanowi przejaw troski o specyfikę, tożsamość i profil
każdej dyscypliny, a jednocześnie daje ważną podstawę do jej dialogu z innymi
dyscyplinami i ich badaczami.
W podejmowaniu zagadnień metodologicznych nie chodzi o wypracowanie jakiegoś katalogu możliwych do zastosowania metod badań, lecz o wskazanie, jak one zajmują sobie miejsce – w wypadku pedagogiki – w naukach
o wychowaniu i co mówią o stanowisku badacza. Badania naukowe można
ujmować zarówno z pozycji filozofii badań (także logiki badań), jak również
ich techniki, które w istocie sprowadzają się, podobnie jak metody, do służenia
dochodzeniu do wiedzy w każdej z dyscyplin uprawianych pod ogólną nazwą –
n a u k a.
Jak jednak może wyglądać ta problematyka, gdy przedmiotem naszych
badań staje się r z e c z y w i s t o ś ć w y c h o w a n i a, albo jeszcze bardziej złożona – w y c h o w a n i e c h r z e ś c i j a ń s k i e? Dookreślając problem, ujmuję
**
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go w postaci pytania: J a k i m i m e t o d a m i b a d a ć r z e c z y w i s t o ś ć w yc h o w a n i a c h r z e ś c i j a ń s k i e g o?1.
Analizy na ten temat są prowadzone często w ramach badań zainteresowanych relacją między pedagogiką a religią – niejednokrotnie wymuszonych
praktyką, w których staje się ważne podjęcie badań w zakresie edukacji religijnej
czy też wychowania i pedagogiki chrześcijańskiej.
Podejmując tę problematykę, zwykle wskazuje się najpierw na relacje między naukami humanistycznymi i społecznymi oraz filozofią i teologią, by następnie odnieść je dodatkowo do kontekstu pedagogiki i jej subdyscyplin. Celem
zawężenia i skonkretyzowania problematyki zostaną zasygnalizowane wybrane
problemy powstające w obszarach myślenia o metodzie/metodach w naukach
o wychowaniu, aby następnie podjąć próbę przedstawienia podstawowych rozstrzygnięć, jakie w tym zakresie zapadają oraz wskazania na implikacje postaw
badacza dla badań naukowych w pedagogice.
Nauki humanistyczne i nauki społeczne oraz filozofia i teologia
w relacjach z pedagogiką
Na początek ważne wydaje się podjęcie próby scharakteryzowania dwu grup
nauk: humanistycznych i społecznych, i ich relacji do pedagogiki, a następnie,
przy akceptacji tezy o jedności i jednorodności nauk, także podjęcie kwestii relacji teologii i filozofii z naukami przyrodniczymi, humanistycznymi i społecznymi.
W kontekście tych relacji powstaje wiele problemów praktycznych związanych z realizowaniem badań dotyczących wychowania chrześcijańskiego.
I chociaż, jak o tym przypomniał Jan Paweł II w Encyklice Fides et ratio, nawet
już w tradycyjnej teologii wskazywano na konieczność przynajmniej pewnego minimum wiedzy racjonalnej jako oparcia dla wiary, czy też przynajmniej
pewnego minimum zmysłowej percepcji jako podstawy poznania (FR nr 52
i 79), niełatwo jest stwierdzić, w jakiej mierze teologia mogłaby korzystać z nauk
przyrodniczych, humanistycznych i społecznych przy racjonalizowaniu swoich
problemów?2 Także konkretnie można pytać: W jakiej mierze pedagogika może
korzystać z tych nauk – w tym z filozofii i teologii?
Tradycyjnie zmierzano często w tej kwestii, jak zauważa ks. Andrzej Bronk,
do łączenia twierdzeń teologicznych i naukowych w jakiegoś rodzaju bardziej
1
2

Por. P. Guibert, Initiation aux sciences de l’éducation, Paris 2006, s. 59-60.
Jest to stwierdzenie Oliviera Costa de Beauregard, w: Nauka i technika a wiara, red. J. Abele,
I.A. Caruso, P. Chauchard, M.D. Chenu, O. Costa de Beauregard, A. Dondeyne, A. George,
J. Kaelin, J. Laloup, A. Leroi-Gourhan, P. Ricoeur, Ph. Roqueplo, C. Soucy, Warszawa 1969,
s. 65.
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lub mniej harmonijną wizję świata – i to najczęściej na gruncie jakiejś wybranej
jednej dyscypliny: filozofii, teologii lub innych nauk, gdzie jedna z dyscyplin
stawała się nadrzędną nad inną (relacja zatem bardziej odpowiadająca postaci
dialogu między dyscyplinami – określanego jako w i e l o d y s c y p l i n a r n y
(czy też m u l t i d y s c y p l i n a r n y)3.
Współcześnie, zwłaszcza wraz z postępującą specjalizacją w ramach poszczególnych dyscyplin i grup nauk, także w odniesieniu do nauk humanistycznych i społecznych, i w ich ramach również do dyscyplin pedagogicznych, rodzi
się wymóg bardziej demokratycznej współpracy dyscyplin, czemu towarzyszy
dążenie do dość wysokiej specjalizacji, np. w przynajmniej dwóch rodzajach czy
dyscyplinach wiedzy. Staje się to jednakże dość trudne, uwzględniwszy postępującą specjalizację.
Dostojny Jubilat o. Profesor Zbigniew Marek należy do rzadko spotykanej
grupy uczonych prezentujących spełnienie takiego wymogu – a mianowicie
osiągnięcie samodzielności naukowej, potwierdzonej uzyskanymi stopniami
i tytułem naukowym oraz odpowiednim dorobkiem zarówno w naukach humanistycznych i społecznych (pedagogika), jak i filozoficzno-teologicznych.
Taka sytuacja pozwala na podejmowanie nie tylko pewnych możliwych
integracji wybranych fragmentów teologii z innymi naukami, polegającej na
harmonizowaniu teologicznego a zarazem przyrodniczego, społecznego czy
humanistycznego obrazu świata ze wskazaniem braku epistemologicznej
sprzeczności między nimi, ale także na realizowaniu prawdziwego dialogu interdyscyplinarnego i osiąganiu rezultatów w postaci transdyscyplinarnych ujęć
służących pomocą przedstawicielom wielu dyscyplin i grup nauk. Moglibyśmy
mówić wówczas o komplementarności porządku wiary i rozumu wyrażanego
w przekonaniu, że mogą one istnieć obok siebie, nie zagrażając sobie wzajemnie,
ze względu na ujawnianie całkowicie innych prawidłowości, a zarazem mogą się
one bardzo istotnie nawzajem inspirować i uzupełniać4.
W tak opisanym polu zainteresowania, w obecnym opracowaniu formułuję
problem: Jakie metody są możliwe dla takiego przedmiotu badań, jakim jest
wychowanie chrześcijańskie?, a następnie: Jak może to rzutować na zróżnicowanie nauk o wychowaniu? Obecne opracowanie jest próbą poszukiwania
odpowiedzi na ten problem w kontekście uwarunkowań zasygnalizowanych
wyżej.
Pedagogikę określamy jako naukę zarówno humanistyczną, jak i społeczną,
co znajduje swój wyraz w określaniu jej jako n a u k a h u m a n i s t y c z n o-s p o ł e c z n a. Spróbujmy zatem najpierw scharakteryzować pedagogikę, koncentrując uwagę na każdym z jej określeń oddzielnie.
3
4

Por. A. Bronk, Podstawy nauk o religii, Lublin 2009, s. 447.
Por. tamże, s. 447-448.
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P e d a g o g i k a j a k o n a u k a h u m a n i s t y c z n a i pedagogika a nauki
humanistyczne. Samo określenie „nauki humanistyczne” wydaje się podkreślać
oddzielenie nauk o człowieku i nauk „przyrodniczych”, chemicznych, fizycznych,
matematycznych, charakteryzujących się podejściem empirycznym i „pozytywistycznym”, które miałoby gwarantować idealne wręcz przeciwieństwo do tych
pierwszych. Nauki humanistyczne otrzymują takie określenie ze względu na
zajmowanie się człowiekiem i światem symboli wyznaczanych przez doświadczenie osobiste i zbiorowe. Zakłada się w tym podejściu najbardziej starożytne
rozumienie kategorii „humanitas”, której interpretacja sięga czasów Cycerona – rozumiejącego greckie słowo paideia jako drogę formacji arystokratycznej
w pełni humanizującej5.
A zatem dyscypliny, którymi się zajmujemy, byłyby „ludzkie”, ponieważ są
„humanizujące”, wyposażone w wewnętrzną wartość kulturalną i formacyjną,
czy też obdarzone pewną „godnością” uprzywilejowaną, która je przeznacza do
humanizowania zwłaszcza młodych ludzi. „Nauki humanistyczne” w istocie są
tak nazywane, gdyż dotyczą ludzkości (rozumianej jako kondycja ludzka) jako
przedmiotu badań oraz mają człowieka (rozumianego jako pojedyncza osoba)
jako adresata podmiotowego6.
Określenie „nauki humanistyczne” (przez Wilhelma Diltheya (1833-1911)
nazwane Geisteswissenschaften), potwierdziło się w połowie lat 60. XX wieku,
zwłaszcza w związku z badaniami historycznymi i filologicznymi. Nauki humanistyczne jako szczegółowe nauki o kulturze i człowieku, twórcy tej kultury,
w zestawieniu z wiarą rodzą pytanie: Czy istnieje styk między wiarą a naukami
humanistycznymi i czy ten styk sprzyja rozwojowi wiary i nauki, czy też prowadzi do napięć – i jeśli tak, czy można je przezwyciężyć?
P e d a g o g i k ę o k r e ś l a m y t e ż j a k o n a u k ę s p o ł e c z n ą, która
w swoich badaniach koncentruje się na strukturze i funkcjach społeczeństwa,
jego kulturze, prawie i prawidłowościach jego rozwoju. Zaliczana jest ona,
podobnie jak nauki przyrodnicze i humanistyczne, do nauk empirycznych.
Zwykle podkreśla się, że te nauki, w porównaniu np. z humanistycznymi, stosują ścisłe kryteria i naukowe metody poznania – zwłaszcza, gdy bierze się
pod uwagę procesy społeczne jako niezależne od człowieka i podlegające zewnętrznym, bardziej lub mniej mechanicznym determinacjom7. Te same fakty
jednak mogą mieć niewiele wspólnego, dlatego rodzi się zawsze pytanie, czy
wszystkie zjawiska dokonujące się w przestrzeni międzyosobowej, zasługują
5
6

7

Por. H.I. Marrou, Storia dell’educazione nell’antichità, Roma 1971.
Por. M.T. Moscato, Scienze Umane, Scienze Sociali. Scienze dell’Educazione: la denominazione come scelta di campo, w: Insegnare scienze umane, red. M.T. Moscato, Bologna 2007,
s. 9-11.
Por. J. Majka, Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981, s. 92-93.
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na miano f a k t u s p o ł e c z n e g o i czy mogą być przedmiotem zainteresowania nauki8.
Jeszcze innym obszarem obecności problematyki pedagogicznej jest filozofia i teologia – dyscypliny, w ramach których przez całe stulecia uprawiana była
refleksja nad problemami wychowania. Wraz z emancypowaniem się pedagogiki jako nauki autonomicznej, związek z filozofią i teologią nie tylko nie ustał,
ale w pewnym sensie się przerodził w odrębne nawet dyscypliny, które wyraźnie
na tego rodzaju związki wskazują – są to zwłaszcza pedagogika filozoficzna
i filozofia wychowania oraz pedagogika chrześcijańska (także pedagogika religii), czy też teologia wychowania.
Pedagogika posiadająca swoje pierwotne usytuowanie w filozofii i teologii,
zanim doszło do jej dyscyplinarnego emancypowania się od tych nauk, nie
jest odseparowana od tych nauk i ciągle ich potrzebuje. Zmienia się jednakże
model współpracy i wzajemnych relacji między pedagogiką a filozofią i teologią, podobnie zresztą jak i z innymi naukami, co wnosi potrzebę jeszcze innego podejścia do kwestii dialogu interdyscyplinarnego, z jakim mamy obecnie do czynienia i zarazem podjęcia na nowo kwestii metody w badaniach
naukowych.
Współczesne zróżnicowanie myśli filozoficznej na kierunki i koncepcje
o całkowicie sprzecznych podstawach wskazuje na potrzebę poszukiwania nowego jej miejsca i roli w dialogu nauk, na które wskazywał m.in. Wolfgang
Brezinka piszący o roli filozofii w odniesieniu do pedagogiki. Jest to rola racjonalnego wyjaśniania natury świata i ludzkiego poznania – niekoniecznie
ostatecznego i normatywnego, lecz właśnie spojrzenia naświetlającego i rozszerzającego w odniesieniu do badanej rzeczywistości, czy jej związków z innymi
dyscyplinami9.
Michał Heller postuluje w tym wypadku bardzo oryginalną obecność filozofii w naukach, a mianowicie, zamiast dawnej filozofii nauki, czy filozofii poszczególnych dyscyplin i rodzajów ludzkiej działalności – jako czegoś w rodzaju
f i l o z o f i i w n a u c e 10.
Tego rodzaju wyjaśnienia pozwalają nam obecnie na podjęcie zasadniczej
w tych kontekstach kwestii metody w badaniach naukowych.

8
9

10

Por. tamże, s. 94-95.
W. Brezinka, Metatheorie der Erziehung. Eine Einführung in die Grundlagen der Erziehungswissenschaft, der Philosophie der Erziehung und der Praktischen Pädagogik, München–Basel 1978.
Por. M. Heller, Bóg i nauka – moje dwie drogi do jednego celu, Kraków 2013, s. 9; także
M. Heller, T. Pabjan, Elementy filozofii przyrody, Kraków 2014, s. 16.
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Wybrane problemy w zakresie myślenia o metodzie/metodach
w naukach o wychowaniu
Mówić o m e t o d z i e oznacza pytać się o uwarunkowania ważności badań
i o jakość naukową tego, co one wytwarzają. Nie chodzi tutaj zatem o coś technicznego, lecz dotyczy to bezpośrednio natury wiedzy wytwarzanej.
Przypomnijmy wymienione wyżej trzy charakterystyczne oblicza nauk
o wychowaniu, które wymusiły dokonanie podjętych wyjaśnień natury metodologicznej. Wskazano, że nauki o wychowaniu (pedagogika) przynależą do
dziedziny nauk społecznych i humanistycznych, ale też były, i nadal pozostają,
związane z filozofią i teologią.
Chociaż posiadają one własny przedmiot badań, to jednak nie posługują
się specyficznymi metodami. Stosują wszystkie metody przydatne do zebrania
danych o przedmiocie badań: kwestionariusze, analizę dokumentów, obserwację
itd. Same nauki o wychowaniu są młodymi naukami i przez długi czas walczyły
o przynależność pedagogiki do kręgu dyscyplin naukowych.
Pedagogika posiadając swój przedmiot badań, może już na takiej podstawie przyjmować charakter dyscypliny skoncentrowanej na „badanie przyrody”
(a zatem faktów przyrodniczych) lub zachowań (postaw) wychowanków w konkretnych uwarunkowaniach, bądź też badania społeczności (relacji), co rzutuje
na jej charakter jako dyscypliny i na dobór metod badań. Już te stwierdzenia
pozwalają zauważyć, że pomimo głoszonej jedności nauk, pojawiają się różnice
między naukami przyrodniczymi, humanistycznymi i społecznymi a filozofią
i teologią.
Zwykle dokonujemy rozróżnień metod stosowanych w naukach o wychowaniu podobnie jak w naukach humanistycznych i społecznych na ilościowe
i jakościowe, nawet jeśli współcześnie mówi się o ich współwystępowaniu, co
znajduje odpowiednik w nazwie m e t o d y m i e s z a n e.
Problem metody można rozpatrywać w naukach o wychowaniu w ich
złożoności, lecz nie w zwykłych regułach, ani też w sensie reguł absolutnych.
Badacze tacy jak Gaston Bachelard czy Georges Canguilhem, podkreślali fakt,
że metoda nie może być sformułowana w oderwaniu od badań, do których
ma być zastosowana. Nie istnieją, ich zdaniem, jakieś metody ogólne, ogólnie
ważne, a zwłaszcza nauki społeczne i humanistyczne takich nie poszukują i nie
akceptują. Tak zatem za Jean-Pierre’em Astolfim można wyróżnić trzy rodzaje
podejść do metod badań w naukach społecznych i humanistycznych, które zaproponował on w odniesieniu zwłaszcza do dydaktyki, a które mogą być ważne
dla nauk o wychowaniu i pozostają w związku z podejmowanymi problemami:
1) badania podstawowych prawidłowości, czyli badania nomotetyczne, których celem jest opisanie relacji przyczynowych (z dominacją ilościowego
podejścia w badaniach);
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2) badania związane z poszukiwaniem sensu, znaczenia, czyli badania hermeneutyczne, których celem jest analizowanie przypadku dla zrozumienia jego funkcjonowania i doprowadzania na tej także drodze do rozwoju
ujęć teoretycznych;
3) badania możliwości realizacji zadań przez skupianie się na ich wykonalności lub badania pragmatyczne, których celem jest ustalenie typologii,
determinacja tego, co możliwe i wytworzenie pewnych stałości, wykluczenie pewnych hipotez podążających ku niemożliwości wykonania danych rzeczy11.
W ogromnej większości realizowanych współcześnie badań edukacyjnych te
trzy podejścia, czy też postaci badań zdają się funkcjonować synergicznie: jedne
potrzebują drugiego podejścia i następnego – pozostając ze sobą w symbiozie.
Implikacje osobistych postaw badacza dla badań naukowych w pedagogice

Mit badań pozytywistycznych, który chciał umieścić badacza dokładnie poza
przedmiotem badań, jest już przeszłością. Już Max Weber (1864-1920) w odniesieniu do nauk humanistycznych stwierdzał, że badacz z konieczności jest
w nich wpisany w konstruowanie przedmiotu badań z racji odniesienia do wartości, które przyświecają badaniom, zwłaszcza jeśli chodzi o wybór celów jego
badań12.
Tego rodzaju zależność przedmiotu badań od badacza przybiera zróżnicowane formy od jednych badań ku drugim. Zwrócę uwagę na trzy możliwości
wystąpienia takiej zależności przedmiotu badań od badacza:
1. Interwencje badacza w przedmiot swoich badań;
2. Relacje między badaniami a transformacją systemu edukacyjnego;
3. Obecność wartości w badaniach nad wychowaniem13.
Ad 1. I n t e r w e n c j a b a d a c z a w s w ó j p r z e d m i o t b a d a ń. W badaniach typu nomotetycznego interwencja badacza wydawała się ograniczona do sporządzenia kwestionariusza. Można uważać, że ich wpływ na badany
system jest w sumie dość słaby, lecz nie zawsze tak jest. W analizach wpływu
nauczania na powstawanie określonych koncepcji uczniów badacze są odpowiedzialni za definiowanie nauczania standaryzowanego realizowanego w klasach
11

12

13

J.P. Astolfi, Trois paradigmes pour les recherches en didactique, „Revue Française de Pédagogie” nr 103, 1993, s. 5-18.
Por. M. Weber, Essais sur la théorie de la science, Paris 1992; B. Charlot, Les sciences de
l’éducation, un enjeu, un défi, Paris 1995.
Por. Ch. Orange, Méthodes et postures de recherche, w: Initiation aux sciences de l’éducation,
red. P. Guibert, Paris 2006, s. 74.
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i idą w kierunku studiowania skuteczności, a zatem wpływ badaczy i ich przekonań na wyniki badań jest dość duży;
Ad 2. Z a i n t e r e s o w a n i e b a d a c z a t r a n s f o r m a c j ą s y s t e m u
e d u k a c y j n e g o. W pewnym sensie każde badanie interesuje się w pedagogice zmianą systemu edukacyjnego. Dążąc do zrealizowania dobrej diagnozy,
dajemy już początek prognozowaniu możliwych i oczekiwanych zmian, stąd
samo diagnozowanie wnosi pewną propozycję zmian w badanej rzeczywistości;
Ad 3. N i e u n i k n i o n a o b e c n o ś ć w a r t o ś c i w b a d a n i a c h n a d
w y c h o w a n i e m. Michel Develay potwierdza, że „to w ciągłej triangulacji
wartości i kategorii realizuje się badania pedagogiczne” i – jego zdaniem – byłoby błędem wykluczanie wartości, oczywiście uwzględniając obiektywizację, ale
jednocześnie absolutyzację określonych wartości14.
Na realizację badań nad wychowaniem wpływają jeszcze inne czynniki
i uwarunkowania, dla których systematyzacji Marie Duru-Bellat i Alain Mingat
zaproponowali uwzględnianie roli takich czynników, jak:
1) racje badacza (problem społeczny, demonstracja ideologiczna);
2) wyniki otrzymane i osiągnięcia włączone do badań;
3) społeczne zastosowanie efektów badań15.
Metod nie można oddzielić od praktyki badań. Każde ujęcie metod natrafia
na swoje ograniczenia, pozwalające mówić także o limitach metod stosowanych
w badaniach i o ich większej lub mniejszej adekwatności do przyjętego przedmiotu badań16.
Tego rodzaju stwierdzenia nabierają szczególnego znaczenia w odniesieniu
do badań rzeczywistości religijnej. Jeśli nawet w naukach przyrodniczych (np.
w badaniach związanych z rolnictwem) mówi się jedynie o badaniach q u a s i-e k s p e r y m e n t a l n y c h 17, to tym bardziej w odniesieniu do człowieka,
a jeszcze wydatniej do rzeczywistości religijnej należałoby zachować stosowną
dozę ostrożności i dystansu co do możliwości uogólnień, czy wyprowadzania
typologii badanych zdarzeń czy faktów.
W klimacie zrozumienia i współpracy badaczy nie powinno się zatem ze
względu na problemy z adekwatnością badań, związane zwłaszcza z faktem
14

15

16

17

M. Develay, N’y a-t-il pas mieux à faire que de vouloir prouver?, w: Recherche et éducation,
vers une nouvelle alliance, red. C. Hadji, J. Baillé, Bruxelles 1998.
M. Duru-Bellat, A. Mingat, À quelles conditions une démarche de recherche en éducation
peut-elle être tenue pour scientifiquement correcte?, w: Recherche et éducation, vers une
nouvelle alliance, red. C. Hadji, J. Baillé, Bruxelles 1998.
Por. G. Bachelard, L’engagement rationaliste, Paris, 1972, s. 23-26 ; Ch. Orange, Méthodes
et postures de recherche, w: Initiation aux sciences de l’éducation, red. P. Guibert, Paris 2006,
s. 76-77.
Por. D.T. Campbell, J.C. Stanley, Experimental and Quasi-Experimental Designs for Research,
Chicago 1963.
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religijnym, wykorzystywać nauki do atakowania religii, ani też dokonywać takiego zestawiania wyników badań naukowych, by przemawiały one na korzyść
religii. Nie chodziłoby tutaj (w tego rodzaju współpracy) o jakieś np. wzmacnianie prawd objawionych tezami naukowymi, lecz jedynie o dochodzenie do
lepszego ich zrozumienia18.
Pomocne może się okazać w tym względzie nawiązanie do znanej dychotomii zaistniałej w perspektywie sporu między naturalizmem a antynaturalizmem,
gdzie za sugestią Friedricha Stolza przywołuje się bardzo ważne w religioznawstwie wskazanie i zachętę do dokonywania rozróżnienia podejścia o d-w ew n ą t r z i podejścia o d-z e w n ą t r z badanych faktów czy zjawisk.
W metodologii religioznawstwa znajdujemy dwa przeciwstawne modele
wyprowadzane od Stolza, a mianowicie model „od-wewnętrzny” (wiążący się
z hermeneutycznym i fenomenologicznym badaniem) i model „od-zewnętrzny” (polegający na obiektywnym wyjaśnianiu religii jako zjawiska kulturowego
i społecznego). O ile pierwszy model wskazuje na potrzebę osobistego zaangażowania się, aby badać zjawiska religijne, drugi – odwrotnie –utrzymuje, że całkowicie obiektywne (neutralne) stanowisko jest w stanie zapewnić odpowiedni
dystans do badanych zjawisk19.
W pierwszym modelu przyjmuje się zatem, że to osoba wierząca dokonuje
namysłu nad własną lub innych religią i związanymi z nią aktami z pozycji
osoby praktykującej. W drugim zaś modelu – pozytywistycznym i scjentystycznym – koniecznym staje się wymóg dystansu do badanej rzeczywistości. Jest to
złożony problem, znany m.in. z badań w antropologii kulturowej, gdzie rodzą
się pytania: Czy lepszym badaczem danej kultury, np. egzotycznej, jest przybysz
z innej kultury, czy też uczestnik tej kultury doświadczający jej przejawów?20.
Powstaje tutaj niezmiernie ważne pytanie: Kto jest bardziej odpowiednim
czy też lepszym badaczem tej rzeczywistości, w której się znajduje? Czy ktoś
w rodzaju insidera – dzięki zanurzeniu w badanej rzeczywistości religijnej, lepiej
rozumiejący jej „ducha”, czy też ktoś w rodzaju outsidera dającego gwarancję
większej obiektywności w badaniach i ich niezależność od problemów założeniowości.
Rzeczowo podchodząc do tych problemów, możemy jedynie stwierdzić,
że takich samych obaw i problemów, jakie powstają w związku z wierzącym
badaczem religii, nie można wykluczyć w wypadku niewierzącego badacza religii. Obaj (tzn. badacz wierzący i niewierzący) tkwią teoretycznie w podobnej
sytuacji epistemologicznej, albowiem z jednej strony religioznawca wierzący
łatwiej niż badacz niewierzący będzie dostrzegał i klasyfikował pewne zjawiska
18
19
20

Por. A. Bronk, Podstawy nauk o religii, dz. cyt., s. 448-451.
Por. tamże, s. 103-104.
Por. tamże, s. 104.
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jako religijne, z drugiej zaś strony badacz niewierzący może nie zauważać tych
zjawisk, lub też postrzegać je wyłącznie w jakiejś perspektywie krytycznej, szukając w nich potwierdzenia własnego agnostycyzmu czy ateizmu.
W istocie zarówno badacze wierzący, jak i niewierzący, powinni dążyć do
wstępnej neutralizacji swych przekonań światopoglądowych, aby one nie zagrażały obiektywizmowi wyników ich własnych badań21.
Jeśli przyjmiemy za współczesnymi badaczami religii, że oba sposoby widzenia religii można (a nawet należy) traktować komplementarnie, możemy
zauważyć zarazem możliwość przeniesienia tego rodzaju kwestii dotyczących
badań, następnie wyników badań i ich analiz na dyscypliny pedagogiczne i widzieć znaczenie badań tak insiderów – pedagogów (zarówno teoretyków, jak
i praktyków tkwiących w rzeczywistości wychowania chrześcijańskiego), jak też
rzeczywistych outsiderów w odniesieniu do pedagogiki – przedstawicieli całkowicie odrębnych nauk czy dyscyplin naukowych, którzy w ramach swoich dyscyplin
podejmują, czy też podejmowali badania wychowania22.
Dostojny Jubilat Ojciec Profesor Zbigniew Marek tkwiąc w realizacji misji
katechetycznej Kościoła wnosił i wnosi bardzo cenne ubogacenie badań pedagogicznych z pozycji insidera jeśli chodzi o problematykę katechetyczną. Ta
perspektywa w istotny sposób wprowadzała katechetykę w naukowe analizy
pedagogów, a jednocześnie wprowadzała myśl pedagogiczną w katechetyczne
badania prowadzone w Polsce i w Kościele katolickim.
Przy realizowaniu naszych badań, zwłaszcza tych o charakterze inter
dyscyplinarnym oraz aspiracjach osiągania ich transdyscyplinarnych rezultatów,
podjęta problematyka metody badań w zakresie poszczególnych dyscyplin i poszczególnych rodzajów nauk może stanowić bardzo cenne dopełnienie naszego
namysłu nad własnym warsztatem badawczym. Jest to dopełnienie, według
mojej opinii, nie tylko instrumentalne, ale także zagadnienie wychowujące nas
do współpracy interdyscyplinarnej.
Wzrastające zainteresowanie zarówno badaczy, jak i polityków oraz opinii
publicznej zjawiskiem religii i religijnością, wydaje się dzisiaj wyraźnie zaprzeczać życzeniowym opiniom wygłaszanym z pozycji przeciwnych religii o rzekomo postępujących zjawiskach laicyzacyjnych i sekularyzacyjnych. W wielu
miejscach – i to w skali całych kontynentów – mówi się raczej o wielkim „powrocie religii”23, co oczywiście należy widzieć w konfiguracjach warunkowanych
21
22
23

Por. tamże, s. 105-106.
Por. tamże, s. 106.
Por. tamże, s. 477; por. również tenże, Od rozumienia religii jako „opium ludu” do tezy o niezbywalnej obecności religii w świecie, w: Byt i sens. Księga pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu
Filozoficznego w Szczecinie 15-18 września 2004 roku, red., R. Ziemiańska, I. Ziemiański,
Szczecin 2005, s. 62-70.
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przez miejsca, kontynenty i państwa, w których tego rodzaju zjawiska mają
miejsce.
Przy wzrastających zagrożeniach ekstremizmów (także religijnych), musimy
poszukiwać dróg, metod i narzędzi dialogu z religijnymi obszarami ludzkiej
działalności, tym bardziej, że wiążą się one najbardziej ściśle z wychowaniem
człowieka, z myśleniem o jego przyszłości i dążeniami do uniwersalizacji i unifikacji poszczególnych ludzi i ich wspólnot dla realizacji celów życia społecznego, państwowego, wspólnotowego, przy jednoczesnej promocji tego, co zawsze
będzie w danej społeczności całkowicie specyficzne i oryginalne.
Zaprezentowane spojrzenie z pozycji warsztatu pedagogiki chrześcijańskiej
na wybrane aspekty związane z zagadnieniem metody w badaniach naukowych
może stanowić zachętę do podejmowania wzajemnego dialogu idącego w kierunku intradyscyplinarności, a następnie pozostawania w otwarciu na inne
dyscypliny i dziedziny nauk (w tym zwłaszcza na filozofię i teologię), aż do
rezultatów, które można byłoby określić jako t r a n s d y s c y p l i n a r n e.
Ostatecznie wszelkie badania i metody adekwatnie dobierane do przedmiotu zbiegają się w prawdziwym poznaniu rzeczywistości i stanowią one autentyczny dorobek ludzkości oraz poszczególnych narodów a także naszych
naukowych ośrodków.
Za tego rodzaju pracę, za jej jakość i nowatorskie inspiracje oraz dzieła ją
dokumentujące wyrażamy wdzięczność Ojcu Profesorowi Zbigniewowi Markowi SJ na okoliczność Jego Jubileuszu.
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Streszczenie
W kontekście jubileuszu naukowej działalności o. prof. zw. dra hab. Zbigniewa Marka SJ,
artykuł podejmuje zagadnienie metody w badaniach naukowych, z jej szczególnym ukierunkowaniem na rolę w pedagogice jako nauce humanistyczno-społecznej w perspektywie funkcji i możliwości badania rzeczywistości wychowania chrześcijańskiego. Charakteryzując nauki humanistyczne i społeczne oraz ich relacje do pedagogiki, a następnie
w ramach jedności i jednorodności nauk uwzględniając teologię i filozofię, znajdujemy
wiele problemów praktycznych związanych z realizowaniem badań dotyczących wychowania chrześcijańskiego. Jan Paweł II w Encyklice Fides et ratio ujął bardzo jasno to, co
wyrażała już tradycyjna teologia we wskazaniu na konieczność przynajmniej pewnego
minimum wiedzy racjonalnej jako oparcia dla wiary czy pewnego minimum zmysłowej
percepcji jako oparcia dla poznania (FR nr 52 i 79). Problemem pozostaje: Jak teologia mogłaby korzystać z metod nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych,
przy racjonalizacji swoich problemów? Także konkretnie można pytać: W jakiej mierze
pedagogika (w tym pedagogika chrześcijańska) może korzystać z metod innych nauk?
Tradycyjnie łączono twierdzenia teologiczne i naukowe w różnego rodzaju bardziej
lub mniej harmonijną wizję świata – i to najczęściej na gruncie wybranej jednej dyscypliny: filozofii, teologii lub innych nauk, gdzie jedna z dyscyplin stawała się nadrzędną
(mamy wówczas dialog między dyscyplinami – określany jako wielodyscyplinarny czy
też multidyscyplinarny).
Wraz z postępującą specjalizacją zmierzamy dzisiaj do modelu interdyscyplinarnego i rezultatów transdyscyplinarnych. Przykład takich rezultatów możemy wiązać
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z naukowym dorobkiem Ojca Profesora Zbigniewa Marka, a w związku z próbą zaklasyfikowania tych badań nawiązano w artykule do sugestii Friedricha Stolza dla badań
religioznawczych, gdzie mówi się o podejściu od-wewnątrz i podejściu od-zewnątrz
badanych faktów czy zjawisk. Artykuł stawia zatem pytanie: Kto jest bardziej odpowiednim badaczem rzeczywistości – czy ktoś w rodzaju insidera, który dzięki zanurzeniu
w badanej rzeczywistości religijnej lepiej rozumie jej „ducha”, czy też ktoś w rodzaju
outsidera dającego gwarancję większej obiektywności w badaniach i ich niezależność od
problemów założeniowości? Pytania te nie zostaną rozstrzygnięte w obecnym artykule,
a rezultatem analizy będzie przypomnienie, że wszelkie badania i metody adekwatnie
dobierane do przedmiotu zbiegają się ostatecznie w prawdziwym poznaniu rzeczywistości i stanowią one autentyczny dorobek ludzkości oraz poszczególnych narodów, a także
naszych naukowych ośrodków.
Słowa kluczowe: metoda, wychowanie chrześcijańskie, nauka humanistycznospołeczna, pedagogika, dialog interdyscyplinarny

Summary
Methods in pedagogy as a humanistic-social science in Christian education
In the context of the Jubilee of the scientific activity of Prof. dr hab, Zbigniew Marek
(S.J.), the article undertakes the problem of method in scientific research, with special
attention to its role in pedagogy, understanding it as a humanistic-social science from
the perspective of its function and possible applications in the research into the reality
of Christian education. It characterizes two groups of sciences: the humanistic sciences
and the social sciences and their relations to pedagogy, and then, within the perspective
of the unity and the homogeneity of sciences, taking into account also theology and
philosophy, we find many practical problems connected with realizing investigations
concerning Christian education. John Paul II in the encyclical ‘Fides et ratio’ seized
very brightly on what traditional theology already expressed on the necessity at least
of certain minimum of rational knowledge as supports for faith, the certain minimum
of sensorial perception as supports for recognition (FR n. 53,79). The problem is: How
would theology be able to use the methods of natural, humanistic and social sciences, in
the solution of her own problems? – and inversely, one can also concretely ask: To what
extent can (also Christian) pedagogy use the methods of other sciences?
Traditionally theological and scientific statements were united in some kind of
the vision of the world – and this the most often on the foundation of some discipline:
philosophy, theology or different sciences- before they became superior over the other
(this model of the dialogue between disciplines we define as multidisciplinary dialog).
Contemporarily, with progressive specialization in humanistic and social sciences
and the relation of them to pedagogical disciplines, we prefer to speak about the
interdisciplinary model of dialog and their transdisciplinary results. In relation to the
contribution of Rev. Professor Z. Marek, the article linked the classification of Friedrich
Stolz, in which he is distinguishes between the approach from-inside and the approach
studied from-outside of facts or phenomena for religious investigations. The article
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also poses the question: Who is a more suitable explorer of reality: someone who is
an insider – thanks to their deep submersion in the investigated religious reality, with
a better understanding of its “spirit”, or an outsider – someone capable of greater
objectivity in investigations and independence from the problems of presumption?
These questions will not be decided in the present article, and as result of the analysis
will be the reminder, that all investigations and methods are chosen to be adequate to the
object which is the intention of meeting the reality of the determined authentic property
of mankind, of each person and of our scientific centers.
Keywords: the method, the christian education, the humanistic-social science,
the pedagogy, the interdisciplinary dialog
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Między skończonością a nieskończonością.
Analiza narracji doświadczenia religijnego

Wprowadzenie
Doświadczenie religijne jest zagadnieniem poważnie zajmującym wielu teologów, filozofów, socjologów, psychologów czy religioznawców1. Jednak złożoność
i nieuchwytność tego fenomenu uniemożliwia opisanie go w sposób wyczerpujący i zadowalający. Niniejszy artykuł w żaden sposób nie rości sobie pretensji
do szczególnego odkrycia w tej materii. Jego celem jest spojrzenie na doświadczenie religijne z perspektywy wychowawczej. Pedagodzy coraz częściej podkreślają znaczenie czynnika duchowego dla osobowego rozwoju człowieka i tym
samym dla wychowawczego procesu wspierania tegoż rozwoju. Na szczególną
uwagę zasługują tu naukowe dociekania ks. Zbigniewa Marka SJ, który wyraźnie
wskazuje na religię i edukację jako dwie istotne i z istoty współgrające ze sobą
przestrzenie2. W takim właśnie kluczu przyjrzymy się wybranym koncepcjom
doświadczenia religijnego, by następnie w ich świetle spojrzeć na przykładową
narrację, będącą świadectwem religijnych zmagań z życiem. Refleksja i wnioski,
na które pozwoli analiza wskazanej narracji, staną się być może małym przyczynkiem do rozumienia i określania wychowawczych możliwości wspierania
człowieka w jego dążeniu do pełnego osobowego rozwoju.
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Doświadczenie religijne u wybranych myślicieli
Łacińskie korzenie słowa „religia” ukształtowało dwa zasadnicze typy rozumienia fenomenu religii. Rozumienie pierwsze, wywiedzione przez Cycerona
z łacińskiego relegere akcentuje przekazywaną przez tradycję mądrość życiową.
Drugie z kolei, które zawdzięczamy Laktancjuszowi, bazując na łacińskim religare, podkreśla więź z Absolutem (Bogiem)3. Wymiar religii jako czegoś, co
można nazwać doświadczeniem uczestnictwa człowieka w jakimś wydarzeniu,
więzi z rzeczywistością przekraczającą samego człowieka, odkryła (niezależnie
od tradycji teologicznej) psychologia XIX i XIX wieku oraz pewne nurty fenomenologiczne.
William James – XIX-wieczny pragmatysta – szukając odpowiedzi na pytanie
o praktyczne znaczenie religii w życiu człowieka, rozróżnia religię instytucjonalną i osobistą. W swoich zainteresowaniach i badaniach skupia się wyraźnie na
tej drugiej. Spogląda na religię od strony tego, co dzieje się w człowieku. Odkrywa ją jako coś osobistego, coś, co dotyczy sumienia człowieka, jego samotności,
odrębności, osobistej indywidualności oraz intymnych wyznań religijnych. Rzeczywistość tę określa jako doświadczenie religijne, czyli „takie uczucia, czyny
i doświadczenia jednostki ludzkiej, o których jednostka ta mniema, że odnoszą
się one do czegoś, co ona sama uznaje za boskie”4. Religia jest zatem ukonstytuowana w podmiocie i przez podmiot (dzięki jego sprawczości). Wiara wynika
z decyzji podmiotu, który odnosi się do czynów zgodnie ze swoim sumieniem,
przekonaniem o tym, co sam uważa za boskie, na mocy woli i wyboru.
Klasyk fenomenologii Max Scheler, doskonale znający myśl Williama Jamesa, odwołuje się do terminu „doświadczenie religijne”, ale znacząco poszerza
jego zakres. Według Schelera subiektywna strona religii to jedynie część tej
złożonej rzeczywistości. O charakterze religii decyduje bowiem jej przedmiot –
boska rzeczywistość. W akcie religijnym – bo tak rozumie filozof doświadczenie
religijne – człowiek odnosi się do przedmiotu i ma świadomość, że rzeczywistość ta go przerasta. Odnoszenie się do Boga, uczestnictwo w rzeczywistości,
która dla człowieka jest transcendentna, stanowi pierwszą istotową cechę wskazującą na „religijność” pewnych intencji ducha ludzkiego5. Pośród wszelkich
intencjonalnych aktów człowieka istnieją bowiem takie, które domagają się
korelatu w innych niż wszelkie możliwe syntezy skończonego doświadczenia
świata. Można mówić o swego rodzaju nadwyżce sił, zdolności i wymagań ducha ludzkiego. Istnieje jakieś przeznaczenie duszy, wskazujące nieskończenie
3

4
5

Por. J.A. Kłoczowski, Między samotnością a wspólnotą. Wstęp do filozofii religii, Tarnów
1994, s. 7-18.
W. James, Doświadczenie religijne, tłum J. Hempel, Kraków 2001, s. 30.
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ponad to życie – pierwotny „udział duszy w ponadzmysłowej dziedzinie bytu
i wartości, której treści i przedmioty nie mogą pochodzić z doświadczenia rzeczy skończonych”6. Idąc tym tokiem myślowym, Scheler formułuje prawo istotowe, według którego „akt religijny jest z istoty koniecznym posagiem duchowej
duszy człowieka (...) każdy skończony duch wierzy albo w Boga, albo w bożka”7.
Może się jednak zdarzyć, że przedmiotem świadomości ducha ludzkiego
i jego „nieskończonego dążenia” staje się jakieś dobro skończone. Zostaje ono
wyrwane z harmonijnej hierarchii dóbr świata i przeniesione do absolutnej sfery
bytu i wartości. Staje się tym samym obiektem bezwarunkowej miłości i dążeń,
nie będących w żadnej mierze odpowiednimi dla obiektywnego znaczenia –
wartości owego dobra. Owo dobro skończone staje się bożkiem rugującym Boga
z jego uprzywilejowanego miejsca. W tym właśnie kontekście można twierdzić,
że każdy człowiek wierzy: albo w Boga albo w bożka. Każdy ma w sposób konieczny jakieś „dobro wiary” i spełnia akt wiary.
Każdy ma coś szczególnego, jakąś treść, w której zaznacza się (dla niego) akcent
wartości najwyższej, dla której świadomie albo w swoim naiwnie wartościującym
praktycznym zachowaniu odsuwa na dalszy plan każdą inną treść. Na przykład dla
przywódczej mniejszości w epoce kapitalistycznej jest nią maksymalne nabywanie
dóbr ekonomicznych (...). Dla nacjonalisty jest nią jego naród, dla typu Fausta nieskończona wiedza, dla typu don Juana coraz to nowe podboje kobiet. W zasadzie
każde skończone dobro może się znaleźć w absolutnej sferze bytu i wartości jakiejś
świadomości i stać się przedmiotem „nieskończonego dążenia”. Wówczas zawsze
dochodzi do tego, że czyni się bożkiem owo dobro8.

Z perspektywy prawa istotowego pytanie, czy jakiś człowiek spełnia akt
religijny, czy też nie, będzie chybione. Zdaniem Schelera należy raczej pytać
o adekwatność korelatu dla intencjonalnych aktów płynących ze swego rodzaju
nadwyżki sił, zdolności i wymagań ducha ludzkiego9. Innymi słowy, chodzi
o pytanie o przedmiot aktu religijnego i możliwie jasne ustalenie, czy jest nim
idealny korelat, istotowo spójny z aktem religijnym, czy obiekt sprzeczny z istotą
aktu religijnego, należący do sfery skończonych, przypadkowych dóbr, potwierdzany jako święty i boski. Pytanie zatem o Boga lub bożka stanowiłoby jeden
z ważnych momentów charakteryzujących dany fenomen religijny, mogących
pomóc nie tyle w ustaleniu samego faktu religijnego, ile jego jakości – spójności.
Jedna z oznak diagnostycznych, najwyraźniej różniąca akt religijny
od wszelkich innych aktów duchowych, to współdany w akcie religijnym
6
7
8
9

Tamże, s. 231.
Tamże, s. 236. 237.
Tamże, s. 238-239.
Por. tamże, s. 237.
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bezpośredni wgląd w istotową niemożność wypełnienia tegoż aktu przez jakiś skończony przedmiot przynależny do „świata” lub stanowiący sam świat.
Przypominające się w tym kontekście z dużą siłą wyrazu słowa św. Augustyna:
„Stworzyłeś nas Boże skierowanych ku Tobie i niespokojne jest serce nasze,
dopóki w Tobie nie spocznie” stanowią, według Schelera, podstawową formułę
dla wszelkich aktów religijnych. Zdaniem filozofa, to istotowe prawo potwierdza nawet panteizm, utrzymując, że świat będący przedmiotem religijnej adoracji jest nieskończony.
Istotowa niemożność wypełnienia nie może mieć charakteru połowicznego.
Oznacza to, że postawa jednostki mówiącej sobie, iż spełniona przez nią intencja
nie znalazła żadnego stosownego wypełnienia jedynie dotychczas na gruncie
danego ograniczonego doświadczenia i możliwym jest niegdysiejsze jej wypełnienie, nie wystarczy dla ukonstytuowania aktu religijnego. Aktem religijnym
kieruje bowiem wgląd, dający przekonanie, że w ogóle nie może istnieć jakieś
dobro skończone czy skończony przedmiot miłości, będący w stanie wypełnić
obecną w tym akcie intencję. Intencji aktu religijnego można niejako podsuwać
(...) jakieś wymyślone skończone dobro, jakiś wymyślony stan świata, jakąś wymyśloną doskonałość społeczeństwa lub kultury ludzkiej. I dopiero wtedy, gdy stanie
się jasne niedostosowanie tego, co jest podsunięte do intencji aktu – chodzi o prawdziwy akt religijny. W akcie religijnym myślimy byt, który jest odmienny od wszelkiego bytu skończonego i wszelkiego bytu nieskończonego albo nieskończonego
tylko pod jakimś względem (...). W akcie religijnym szukamy szczęścia, o którym
zarazem wiemy całkiem wyraźnie, że nie może go przynieść żaden postęp ludzkości,
żadne doskonalenie społeczeństwa i żadne pomnożenie wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn ludzkiego szczęścia10.

Zdaniem Schelera, wszystko, o czym da się pomyśleć jako możliwym do
wytworzenia dzięki naszej sile albo połączonej w imię czegoś sile wielu ludzi,
nigdy nie może pierwotnie prowadzić w kierunku intencji o specyficznie religijnym charakterze.
Inna, niezwykle ważna cecha diagnostyczna, będąca w zasadzie konsekwencją poprzedniej, to swego rodzaju dialogiczność aktu religijnego. Akt religijny,
zdaniem Schelera, jako jedyny spośród wszelkich aktów poznawczych, domaga
się ze strony przedmiotu, do którego zmierza zgodnie ze swą intencjonalną
istotą – odpowiedzi. Domaga się przeciwaktu, aktu wzajemnego. W akcie religijnym dany jest istotowy wgląd w konieczność wypełnienia aktu religijnego
przez nieskończony Przedmiot – idealny korelat, tworzący obraz Boga. Aby
zatem można było mówić o religii, jej przedmiot musi posiadać boską osobową
postać. Objawienie zaś tej postaci winno dać wypełnienie aktowi religijnemu
10

Tamże, s. 215.
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i jego intencji. Sens istotowego prawa odpowiedzi na akt religijny sprowadza
się do tego, że:
(...) akt religijny nie może sam z siebie albo z pomocą myślenia konstruować tego, co
człowiekowi staje przed oczyma jako spełniana przez niego idea przedmiotu, unaocznienie przedmiotu, myśl o przedmiocie. Człowiek musi jakoś otrzymać prawdę,
na którą kieruje intencję, zbawienie i szczęście, którego „poszukuje” – i to otrzymać
dzięki właśnie tej istocie, której szuka11.

W takim razie przedmiot aktów religijnych jest nie tylko przyczyną ich istnienia12, lecz także ich wypełnieniem.
Jedynie możliwe wypełnienie aktu religijnego przez jego Przedmiot – „idealny korelat” jest logiczną konsekwencją istotowej niemożności wypełnienia tegoż
aktu przez jakikolwiek przedmiot skończony przynależny do świata. Przyjęcie tej
logicznej konsekwencji stanowi konieczny warunek wypełnienia aktu religijnego.
Jednocześnie jest ono możliwe jedynie na gruncie tegoż aktu. W akcie religijnym
bowiem, według Schelera, współdany jest zarówno istotowy wgląd w niemożność
wypełnienia, dający adekwatny do tego wglądu obraz świata i człowieka (ich
skończoność), jak i istotowy wgląd w konieczność wypełnienia aktu religijnego
przez nieskończony Przedmiot – idealny korelat, tworzący obraz Boga. Rozpoznany (rozpoznawany) w akcie religijnym obraz Boga, świata i człowieka, stanowiące świadomość religijną, implikuje odpowiednie chcenie i działanie.
Obraz Boga i obraz świata (wyłaniające się z wpisanego w akt religijny istotowego wglądu w niemożność wypełnienia tegoż przez przedmiot skończony
oraz w konieczność wypełnienia go przez Przedmiot nieskończony), a także
uwarunkowane nimi chcenie i działanie w świecie to, z naszego punktu widzenia, najbardziej wyraziste momenty diagnozujące akt religijny. Przynosząca je
istotowa charakterystyka aktów religijnych Schelera ma prowadzić, w zamyśle
filozofa, do wyróżnienia aktów religijnych spośród wszelkich innych aktów ducha ludzkiego.
Niemiecki myśliciel Paul Tillich analizuje religię i doświadczenie religijne w kontekście szeroko przez siebie rozumianej wiary jako troski ostatecznej.
Fenomen troski ostatecznej odsłania duchową dynamikę człowieka nazwaną
przez Augustyna „niepokojem serca”: „Człowieka pociąga ku wierze obecna
w nim świadomość nieskończoności, do której należy, ale której nie posiada
tak, jak się posiada swoją własność. Oto abstrakcyjne sformułowanie tego, co
w strumieniu życia przyjmuje konkretną postać «niepokoju serca»”13. Obecna
11
12

13

Tamże, s. 218.
Por. rozważania Schelera na temat możliwości wnioskowania o istnieniu Boga na podstawie istnienia aktu religijnego, tamże, s. 220-232.
P. Tillich, Dynamika wiary, tłum. A. Szostkiewicz, Poznań 1987, s. 37.
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w człowieku świadomość nieskończoności, do której należy, a której jednak nie
posiada, każe mu wykraczać poza siebie i dążyć do odkrywanego i upragnionego nieskończonego dobra.
Człowiek jest bezgranicznie zatroskany o nieskończoność, do której należy, od której jest oddzielony i za którą tęskni. Jest on totalnie zatroskany o całość, która jest
jego prawdziwym bytem i która jest rozerwana w czasie i przestrzeni. Jest bezwarunkowo zatroskany o to, co warunkuje jego byt poza wszelkimi uwarunkowaniami
w nim i wokół niego. Jest w stopniu ostatecznym zatroskany o to, co determinuje
jego ostateczne przeznaczenie poza wszelkimi przedwstępnymi koniecznościami
i przypadkami14.

Ten wpisany w istotę człowieczeństwa głęboki ontologiczny niepokój dyktujący wewnętrzną konieczność stałego przekraczania siebie, swoich skończonych
i uwarunkowanych przeżyć, uczuć i myśli w kierunku tego, co ostateczne, nieuwarunkowane i nieskończone Tillich nazywa troską ostateczną, lub inaczej –
wiarą15.
A zatem „nasze ostateczne zatroskanie jest tym, co określa nasz byt lub
niebyt”16. Wszystko więc, co nie jest sprawą naszego bytu lub niebytu, co nie
jest ostateczne i nieuwarunkowane nie powinno być jego przedmiotem. Jednak
jako ludzie troszczymy się o wiele spraw zarówno podstawowych, dotyczących
codzienności (pożywienie, dach nad głową), jak i tych natury duchowej (poznawczej, estetycznej, społecznej, politycznej). Każda z nich, objawiając się
jako szalenie nagląca, może rościć sobie w naszym życiu prawo pierwszeństwa,
domagać się całkowitej uległości, wreszcie obiecywać całkowite spełnienie.
Mimo że człowiek posiada swego rodzaju zasadę krytyczną pozwalającą na
odróżnienie tego, co istotnie ostateczne od tego, co mając doraźny, przejściowy
i skończony charakter, do ostateczności jedynie rości sobie pretensje, relacja
pomiędzy troską ostateczną a wieloma nieostatecznymi troskami jego życia
układa się różnorako. Tillich zwraca uwagę na trzy możliwe relacje przedwstępnych zatroskań względem tego, co nas ostatecznie obchodzi17. Z perspektywy
egzystencjalnej dynamiki troski ostatecznej jedynie sensowną jest relacja zachodząca wówczas, gdy zatroskania przedostateczne stają się nośnikami i środkami
zatroskania ostatecznego. W tym i poprzez to, co skończone urzeczywistnia się
nieskończoność. Troski nieostateczne nie będąc wynoszone do rangi ostateczności, ani nawet z nią zestawiane, nie zatrzymują człowieka na sobie. Przeciwnie,
odsłaniając istotny, symboliczny charakter rzeczywistości, odsyłają go dalej ku
14
15
16
17

P. Tillich, Teologia systematyczna, tłum. J. Marzęcki, Kęty 2004, t. 1, s. 21.
Por. P. Tillich, Dynamika wiary, dz. cyt., s. 31-37.
P. Tillich, Teologia systematyczna, dz. cyt., s. 21.
Por. tamże, s. 20-21.
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nieskończoności prawdziwej. Mamy wówczas do czynienia ze stanem najgłębszego, religijnego zatroskania. Zdaniem Tillicha takie
(...) ostateczne zatroskanie jest bezwarunkowe, niezależne od jakichkolwiek uwarunkowań charakteru, pragnienia czy okoliczności. To bezwarunkowe zatroskanie
jest totalne: żadna cząstka nas samych ani naszego świata nie jest zeń wykluczona;
nie ma żadnego „miejsca” ucieczki przed nim. Totalne zatroskanie jest nieskończone: w obliczu takiego religijnego zatroskania, które jest ostateczne, bezwarunkowe,
totalne i nieskończone, niemożliwy jest moment relaksacji i spoczynku18.

Powyższy stan ducha ludzkiego z różnych przyczyn należy jednak do rzadkości. Najczęściej natomiast spotkać można relację „wzajemnej obojętności”.
Troska ostateczna w „pokojowy” sposób współistnieje wówczas z postawionymi
na równi z nią troskami nieostatecznymi. Będąc w ten sposób sferą niewiele
znaczącej, beznamiętnej religijności nie ma istotnego wpływu na inne dziedziny
ludzkiej aktywności. Człowiek jedynie oscyluje pomiędzy uwarunkowanymi
i skończonymi sytuacjami swojego życia, a tymi przeżyciami i chwilami, w których głębiej dociera do niego pytanie o ostateczny sens egzystencji. Zdarza się
również, że w życiu pojedynczego człowieka lub nawet całej grupy dochodzi
do wywyższenia jakiegoś przedwstępnego zatroskania i uczynienia zeń troski
ostatecznej. Dana rzecz ze swej istoty skończona, uwarunkowana czy cząstkowa
otrzymując cechy nieskończoności, braku uwarunkowania czy powszechności, zajmuje miejsce prawdziwego przedmiotu nieskończonego. Jest to typowa
relacja bałwochwalcza. Prawdziwa wiara bowiem, jak przypomina Tillich19,
przedmiotem swojej ostatecznej troski czyni to, co naprawdę ostateczne. Wszelkie inne zatroskania traktuje jako przedwstępne, wykluczając je z przestrzeni
ostatecznej ważności. Wiara bałwochwalcza natomiast do rangi nieskończonej
rzeczywistości podnosi zawsze to, co doczesne i skończone. Wywyższa przedwstępne zatroskania i czyni zeń troskę ostateczną. W mocno nastawionej na
rywalizację kulturze Zachodu dla wielu ludzi bogiem staje się ostateczna troska
o sukces, status społeczny czy potęgę ekonomiczną. Klasycznym przykładem
stawiania namiastki w miejsce prawdziwego sacrum są również dla Tillicha
wszelkie nacjonalizmy.
Wiara ulokowana w fałszywej ostateczności prędzej czy później odkrywa swoje ograniczone oblicze – jej obietnice po spełnieniu okazują się „egzystencjalnie”
puste20. Dzieje się tak dlatego, że wiara bałwochwalcza, jak każdy akt wiary, mając
ścisły związek z dynamiką osobowości, sięga w swych konsekwencjach do samego
rdzenia ludzkiej egzystencji. Jeśli każda wiara jest integrującym i zintegrowanym
18
19
20

Tamże, s. 19.
Por. P. Tillich, Dynamika wiary, dz. cyt., s. 39.
Por. tamże.
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aktem ludzkiej osobowości, a w wierze bałwochwalczej punkt, w którym dokonuje się integracja przesuwa się mniej lub bardziej ku peryferiom, akt tejże wiary
musi powodować utratę centrum i zniszczenie osobowości. „Egzystencjalne rozczarowanie” jest więc nieuniknioną konsekwencją wiary bałwochwalczej.
Każdy zatem człowiek, jak to również wyrażało Schelerowskie prawo istotowe, wierzy, posiada jakąś troskę ostateczną. Nie każda jednak wiara jest wiarą
religijną. Bernhard Welte powiedziałby, że nie każda religia jest religią istotną21. Troska ostateczna nabiera religijnego charakteru dopiero wówczas, gdy
jej przedmiotem staje się to, co boskie – sacrum. Boskość zaś, zdaniem Tillicha,
pisaną małą lub dużą literą, konstytuowaną zawsze przez element braku uwarunkowania oraz element ostateczności22, odsłonić może jedynie kryterium
egzystencjalne. Ono spośród różnych rzeczywistości wskazuje na tę, która może
być dla nas sprawą naszego bytu lub niebytu. Przyłożona do takiego kryterium
wiara bałwochwalcza odsłania jedynie niemające nic do zaoferowania, rodzące
egzystencjalną pustkę, fałszywe ostateczności.
Analiza przykładowej narracji doświadczenia religijnego
Problem doświadczenia religijnego, oscylowania między skończonością a nieskończonością, troską ostateczną i troskami przedostatecznymi, świadomego
przeżywania własnych pragnień i jednocześnie świadomości, że mogą one zostać zaspokojone jedynie w relacji osobowej z bytem transcendentnym, bardzo
wyraźnie rysuje w swoich dziennikach pewna kobieta – Katarzyna23. Okres,
który badamy obejmuje 5 lat, od 27. do 32. roku życia kobiety samotnej z wyższym wykształceniem. Pracuje ona jako nauczycielka w szkole, a w ramach zainteresowań naukowych zajmuje się badaniami autobiograficznymi. Katarzyna
miała wiele epizodów depresyjnych i myśli samobójcze, jest po leczeniu psychoterapeutycznym. Wnikliwa analiza jej zapisków zdecydowanie przekracza ramy
jednego artykułu, dlatego skupimy się na tym, co już w pierwszym czytaniu
zwraca szczególną uwagę.
21

22
23

Bernhard Welte odróżnia religię istotną od religii bezistotowej. Jeśli człowiek odnosi się do
tajemnicy Boga w sposób adekwatny, a Bóg ten staje się istotnym czynnikiem określającym
ludzkie zachowanie, możemy mówić o religii w pełnym tego słowa znaczeniu, o religii
istotnej. W innym wypadku, zdaniem Weltego, należy mówić o religii bezistotowej. Religia
bezistotowa jest według filozofa zjawiskiem, z którym mamy do czynienia wtedy, gdy religia odchodzi od swej istoty czy traci swą istotę , ale zachowuje postać religii. Por. B. Welte,
Filozofia religii, tłum. G. Sowinski, Kraków 1996, s. 171-242.
Por. P. Tillich, Dynamika wiary, dz. cyt., s. 37.
Wspomniane teksty zostały powierzone przez narratorkę jednej z autorek artykułu. Na
użytek niniejszej analizy zmieniono imiona bohaterów narracji. Cytowanych fragmentów
nie poddano korekcie językowej.
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Narracje budują dwa główne wątki: zmaganie kobiety z cierpieniem, wynikającym z głęboko przeżywanej samotności oraz bezgraniczna wiara w Boga
i oddanie swych zmagań w jego ręce. Spośród wielu trosk narratorki wymienianych często „jednym tchem” bez specjalnej kolejności („dziecko, doktorat, satysfakcjonująca praca, podróże, aktorstwo, rozwój, pisanie, odnalezienie siebie, wiara, ładny wygląd rozmiar 38, kuchnia, szafki”), zdecydowanie
wyróżnia się pragnienie miłości, poczucia bliskości i bezpieczeństwa w relacji z mężczyzną. W kontekście skomplikowanych relacji z mężczyznami (a także z matką, o czym powiemy później), narratorka przeżywa głęboką i ufną
relację z Bogiem. To właśnie jego bliskość stanowi ostatecznie najważniejszą
troskę kobiety:
Boję się podjąć ten trud życia Panie. Uciekam przed nim, jak uciekam przed Tobą
i sobą. Proszę Panie zatrzymaj mnie, zawróć z tej błędnej drogi. Tylko Ty masz moc
to uczynić. Tylko twoja łaska.

W tej relacji zawierają się wszystkie jej przedostateczne troski. Pomimo
wielu zmagań, przeżywanej depresji i rozpaczy, poczucia przejmującej samotności narratorka pragnie i szuka zaspokojenia swojej troski ostatecznej, którą
jest pragnienie miłości w Bogu: Bóg bada serce człowieka, zna jego najskrytsze
tajniki, tylko On ma taką moc.
W opowieści Katarzyny pojawiają się trzej mężczyźni: Grzegorz, Marek
i Wojtek. W kontakcie z Grzegorzem kobieta czuje się swobodnie, ceni jego
otwartość. Chętnie spotyka się z nim i rozmawia. Jednak, pomimo że dobrze
się rozumieją i czas spędzony z mężczyzną jest dla niej przyjemny, nie decyduje się na związek z nim. Prawdopodobnie mają na to wpływ pozostałe dwie –
utrzymywane równolegle – relacje. Katarzyna ma świadomość, że kocha nie
Grzegorza, lecz Marka, jednak jest to uczucie jednostronne. Głęboko pragnie,
by mężczyzna odwzajemnił jej uczucia i w modlitwie prosi o to Boga:
Panie, jeśli Twoją wolą jest moje małżeństwo z Markiem, to udziel mi tej łaski, a jeśli
nie to pozwól o nim zapomnieć i do tego nie wracać i szukać kogoś innego. Stoję wobec
tej sprawy kompletnie bezradna. Udziel mi łaski rozeznania moich uczuć...
A jaka ja jestem Panie? Czy jestem niezdatna do małżeństwa z urodzenia czy
przez doświadczenie życia. O miłość Cię proszę.

Najbardziej burzliwa jest relacja Katarzyny z Wojtkiem. Kobieta wchodzi
z nim w związek, choć stoi to w sprzeczności z jej moralnością – jest on bowiem
żonatym mężczyzną i ojcem jej przyjaciółki. Znamienne jest to, że nazywa go
swoim kochankiem. Trwającej ponad trzy lata relacji towarzyszy konflikt wewnętrzny, wyrzuty sumienia, a nawet poczucie winy. Narratorka przeżywa silnie
ambiwalentne uczucia: z jednej strony wie, że Wojtek nie jest dla niej właściwym
mężczyzną, z drugiej jednak decyduje się na bliskość fizyczną z nim. Później
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z dużą dawką pogardy wyrzuca sobie, że oddała się mężczyźnie, do którego
czuje jedynie sympatię:
Oddałam swoje ciało facetowi, do którego nic nie czuję oprócz sympatii i życzliwości,
a nie oddałam się tym, których kochałam (...).
Moje dziwne pokręcone myślenie. Sięgnęłam dna, zgubiłam samą siebie. Gram,
czy jestem prawdziwa? Gdzie jestem?

Ten sam konflikt wewnętrzny w odniesieniu do Boga jawi się kobiecie w innym świetle:
Pan Bóg mnie wspomaga. To jest tylko moje wyobrażenie – to poczucie klęski. Dopóki
dany mi jest jeszcze jeden dzień, dopóty mogę walczyć, mogę coś zmienić. Życie, moje
życie jest pierwszym podstawowym darem Boga, dowodem Jego miłości do mnie. Bóg
widzi mnie w całej prawdzie i nie przestaje mnie kochać. To jest źródło mojej nadziei.

Z czasem, odwołując się w swoim wnętrzu do poczucia lojalności, Katarzyna wyjawia przyjaciółce prawdę o sobie i o jej ojcu i zrywa z nim relację. Po
rozstaniu przeżywa ogromne załamanie:
Płaczę i nie uspokajam się. Jestem słaba i nie radzę sobie. Znowu myślę, żeby sobie coś
zrobić. Nie mogę znieść już dłużej samotności. Nie radzę sobie z brakiem mężczyzny.

W innym miejscu pisze:
Od wczorajszego wieczoru nie mogę uciec od myśli samobójczych, walczę z chęcią, by
otworzyć pudełko z lekami i zażyć wszystko, co mam. Kiedy o tym myślę i kiedy to
piszę, to bardzo mocno płaczę... Po co żyję, jaki sens ma to moje życie?

Przeżywając rozpacz i poczucie bezsensu życia, narratorka modli się słowami psalmu: „Wydobądź mnie z sieci zastawionej na mnie, bo Ty jesteś moją
ucieczką” (Ps 31). Mówi, że przed realizacją czarnych myśli powstrzymuje ją
jakaś siła, a chwilę później dodaje:
Bóg jest Bogiem wiernym mimo mej niewierności. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela jest układem dwustronnym. To jest oddanie mu nie tylko wszystkich sfer życia, ale także bycie jednym ze sług, jedną z Jego owiec, o którą On nie przestaje się
troszczyć. To jest prawdziwa Miłość, która trwa, nawet jeśli jest odrzucana. Uwierzyć,
że Bóg mnie kocha taką jaka jestem. To znaczy z całym potencjałem do dobra i do
zła, do siły i do słabości, że nie odrzuca tak jak mama, której nie podoba się to, co
robię. Rozumie, tak jak nawet ja nie mogę siebie zrozumieć. I cierpi, kiedy tę miłość
odrzucam. Bóg jest Bogiem wiernym.

Powyższy fragment rzuca wyraźne światło na matkę Katarzyny. Osoba ta zastanawiająco rzadko pojawia się na kartach pamiętnika, choć ze słów Grzegorza
wiemy, że jest ona dla córki najważniejsza. Nieliczne poświęcone jej fragmenty
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narracji są pozbawione zabarwienia emocjonalnego W treści pamiętnika znajdujemy jednak dwa listy, które Katarzyna pisze do matki. Możemy snuć przypuszczenie, że listy te nigdy nie zostały przepisane na osobny papier i wysłane
do adresata. W pierwszym z listów czytamy:
Mam żal do Ciebie, że utrwaliłaś we mnie poczucie niewiary we własne możliwości.
O to, że wielokrotnie wolałaś coś zrobić sama... czuję się jak ktoś ubezwłasnowolniony,
nieporadny życiowo, jak ktoś kogo nie ma. Bo nie potrzebujesz mojego zdania, bo się
o nie nie pytasz... Mam prawie 30 lat i czuję się nadal jak dziecko, bo nie traktujesz
mnie jak osobę dorosłą. Nie potrafisz tego zobaczyć. Boli mnie też to, że tak naprawdę
nie akceptujesz mojego życia... Chciałabym, żebyś mnie kiedyś zostawiła, żeby przyszedł moment kiedy sama z siebie poproszę o pomoc. Chciałabym, żebyś kiedyś zaakceptowała mnie i moje życie, to jak żyję, żebyś zaczęła mnie słuchać, żebyś zobaczyła
to, jaka jestem naprawdę... Chcę, żebyś pozwoliła mi odejść i żyć po swojemu, bez
Ciebie, żebym mogła siebie odnaleźć, żebym sama w sobie zobaczyła dorosłą kobietę...
Nie czuję się dobrze w Twoim towarzystwie. Nie lubię z Tobą wychodzić i spędzać
z Tobą czas... Różnimy się bardzo, ale Ty tego nie widzisz. Znowu uznajesz, że będę
myśleć tak jak Ty i dzielić z Tobą wiele rzeczy. A tak przecież nie jest.

W drugim liście narratorka pisze do matki, że nie cieszy się z jej i ojca odwiedzin, bo źle czuje się w ich obecności. Dodaje: Widziałam w Tobie raczej
wroga niż przyjaciela.
Wyraźnie widać, że relacja Katarzyny z matką jawi się jako głębokie przeciwieństwo jej relacji z Bogiem. Symbolicznie nieobecna na kartach pamiętnika
matka ciąży nad myśleniem Katarzyny o sobie. Córka wyraźnie łączy z jej osobą
swoje niskie poczucie wartości. Nie ufa jej, nie zwierza się. Wręcz przeciwnie,
skrywa przed matką najbardziej intymne przeżycia. Odpowiada powierzchownie na zadawane (również powierzchownie) pytania. Z kolei Bóg jest osobą, którą Katarzyna codziennie zaprasza do swego życia. Zwraca się do niego wprost,
mówi o nim, opisuje, stara się go zrozumieć. W tym celu podąża za postaciami
biblijnymi, analizuje, medytuje ich odniesienie do Boga, ich spotkania z Bogiem,
po czym transponuje wnioski z przemyśleń na ich temat do swojego życia. Oni
stają się dla niej nauczycielami bycia w bliskości z Bogiem. Nieskończonemu
w miłości Bogu powierza swoje skończone pragnienia. Przed nim zmaga się
sama ze sobą w trosce o lepsze życie – życie, w którym będzie mogła być w bliskiej relacji z kimś. Brak lub poczucie bylejakości takiej relacji jeszcze wyraźniej
odsłaniają kobiecie Boga jako jedyną osobę, bezgranicznie odpowiadającą na
najgłębsze pragnienie miłości. Poruszająca jest świadomość jej własnej skończoności i poczucie przynależności do rzeczywistości nieskończonej:
Życie jest jednostkowym darem. Jednorazowym. Nie można go powtórzyć. Każdy
dzień życia jest szansą, by się nawrócić – uwierzyć Bogu, uwierzyć, że z tego daru
będziemy rozliczeni.
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Boję się stanąć w prawdzie mojego życia. Zawsze się bałam. Ale jestem w takim
momencie, że muszę to zrobić, bo nie zacznę żyć. Pomóż mi Boże pogodzić się z tym,
że nie jestem samowystarczalna, udziel mi łaski, bym nie odrzuciła Ciebie, bym została wierna i wybacz wszystkie moje ucieczki od Ciebie, od Prawdy.
Bóg jest silniejszy od moich słabości. Tak bardzo Panie boję się żyć, że nie żyję, nie
robię nic. I jestem bezbronna w stosunku do tego lęku. Tylko Ty Panie możesz mnie
przemienić. Z wiary rodzi się życie. Lęk przed przyjęciem wiary, to lęk przed życiem.
Proszę Cię Panie o łaskę zawierzenia. Bez Boga nic nie można uczynić.
Boję się podjąć ten trud życia Panie. Uciekam przed nim, jak uciekam przed Tobą
i sobą. Proszę Panie zatrzymaj mnie, zawróć z tej błędnej drogi. Tylko Ty masz moc
to uczynić. Tylko twoja łaska.

Powyższa pobieżna analiza dziennika odsłoniła doświadczenie religijne
narratorki jako wyraźnie spełniające Schelerowskie kryteria aktu religijnego
oraz Tillicha kryterium troski ostatecznej. Wokół sacrum kobieta porządkuje i organizuje swoje życie. Jej skończona i niepełna codzienność koncentruje
się wokół dialogu z Nieskończonością. Do Boga odnosi ona wszelkie przedostateczne troski (swoje obowiązki zawodowe, pragnienie napisania doktoratu
i znalezienia męża). Potwierdzają się tutaj słowa Tillicha: „Wiara jako najwyższa
troska jest aktem angażującym całość osobowości. Dokonuje się ona w centrum
życia osobowego i obejmuje wszystkie jego elementy”24. Narratorka ma jasny
ogląd swojego pragnienia miłości i jednoczesną świadomość, że spełnienie go
możliwe jest jedynie w odniesieniu do transcendencji. Bóg jest ostateczną troską
kobiety.
Podsumowanie
Analiza narracji Katarzyny unaoczniła dynamikę ludzkiego życia rozpiętego
między skończonością a nieskończonością. Dynamikę tę świetnie ujmuje Gerardus van der Leeuw:
(...) człowiek nie bierze po prostu i tylko danego mu życia. Szuka on w życiu mocy.
Jeśli jej nie znajduje albo jeśli znajduje ją w niedostatecznej mierze, to szuka takiej mocy, którą – jak sądzi – mógłby wprowadzić w swe życie. Stara się swe życie
uwznioślić i spotęgować, wydobyć z niego głębszy i szerszy sens. Znajdujemy się tu
na płaszczyźnie poziomej: religia jest poszerzaniem życia do najdalszych jego granic.
Człowiek religijny pragnie życia bogatszego, głębszego i szerszego, pragnie mocy.
Innymi słowy: człowiek szuka w swym życiu czegoś, co go przewyższa, pragnąc albo
się tym posłużyć, albo się do tego modli25.
24
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Co więcej, potwierdziło się również to, na co zwracają uwagę psychologowie: dojrzałe przeżywana religijność posiada konstruktywny wpływ na
kształtowanie zdrowej osobowości. Zakorzeniając człowieka w transcendencji,
staje się przestrzenią, w której dochodzi do potwierdzenia godności i wartości
człowieka, do rozwoju jego własnych zdolności i możliwości kochania drugiego człowieka. Dojrzałe doświadczenie religijne sprzyja autonomii, wzmacnia
zaufanie do własnych uzdolnień. Pomaga wierzącemu w rozwijaniu i praktycznym wykorzystywaniu samoświadomości etycznej oraz wolności i osobistej
odpowiedzialności26.
Świadomość tej prawdy nie powinna pozostać bez znaczenia dla wychowawców mających na względzie rozwój i dobro wychowanka. Przede wszystkim, jak to wyraźnie podkreśla ks. Marek SJ, warto bez uprzedzeń spoglądać
na wychowanie również „przez pryzmat religii, która kreśli przed człowiekiem
istotę dobra odnoszonego do wartości absolutnych, trwałych i niezmiennych”27.
W kontekście współczesnej kultury, wyznaczanej nietrwałością i brakiem jakichkolwiek drogowskazów, wspieranie wychowanka w rozumieniu i porządkowaniu jego niejednokrotnie chaotycznych trosk oraz w ukierunkowaniu ich
na rzeczywistość, której nie zmieni wirujący wokół świat, wydaje się najbardziej
sensowną inwestycją w człowieka i współczesne, przeżywające różnorakie kryzysy, społeczeństwa.
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Streszczenie
Artykuł podejmuje problem znaczenia czynnika duchowego w życiu człowieka. Znaczenie to zostaje zarysowane w dwóch etapach. Pierwszym z nich jest przybliżenie
wybranych filozoficznych koncepcji doświadczenia religijnego. Drugi etap to analiza
przykładowej narracji, w której doświadczenie religijne w istotny sposób porządkuje życie narratorki. Tak przeprowadzony wywód myślowy pozwala na sformułowanie
wniosku o charakterze wychowawczym: skoro pośród wszelkich trosk nieostatecznych
(pośród tego, co skończone) człowiek w sposób świadomy lub intuicyjny szuka tego,
co nieskończone (troska ostateczna); skoro to, co nieskończone pomaga człowiekowi
w dochodzeniu do dojrzałości osobowej, istnieje głęboki sens włączania w proces wychowawczy perspektywy religijnej, czy szerzej rozumianej perspektywy duchowej.
Słowa kluczowe: doświadczenie religijne, troski nieostateczne, ostateczne zatroskanie
Summary
Between finity and infinity. An analysis of the narration of religious experience
This article is about the meaning of the spiritual aspect in man’s life. This meaning
is outlined in two stages. The first is concentrated on chosen concepts of religious
experience. The second is the analysis of exemplary narration, in which religious
experience puts in order the narrative of life in a crucial way. Such a line of thinking
allows the formulation of an upbringing implication: As with anything concerned with
infinity (amid this which is finite) man seeks consciously or intuitively what is not nonfinite (finite care); as this what is non-finite helps man achieve personal maturity, it is
a deep sense of including religious perspective, or a wider understanding of the spiritual
perspective in the upbringing process.
Keywords: religious experience, infinite cares, finite caring
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Narracja w wychowaniu dziecka

Wprowadzenie
W latach 60. ubiegłego wieku nastąpiła ekspansja „narracji” z teorii prozy artystycznej do innych dziedzin. Wyakcentowano uniwersalność opowiadania i jego
fundamentalną rolę w kulturze, a badania nad narracyjnymi wytworami kultury
poszerzyły w znacznym stopniu znaczenie pojęcia narracji1. Stwierdzono, że
nie są one tylko przedmiotem badań struktury tekstu kulturowego, ale przede
wszystkim odzwierciedleniem struktury ludzkiego poznania, a także rozumienia. Natomiast narracja nie powinna być traktowana tylko jako opowieść, ale
jako czasowa sekwencja zdarzeń, ujmowana jako struktura znacząca, w której
przebiega proces rozumienia. A zatem podkreślono, że podstawową funkcją
narracji kulturowych jest ujmowanie ludzkiego życia oraz „rozwijających się
w czasie procesów i zdarzeń, zachodzących w świecie w całościowe struktury
sensu”2. Badając owe wytwory kultury można wykryć obok aspektu formalnego,
gatunkowego czy interpretacyjnego literatury również kwestie statusu bytowego i poznawczego narracji oraz zagadnienia etyczne, polityczne i ideologiczne
narracji.
Przegląd literatury przedmiotu dotyczący rozumienia kategorii narracji pozwala uchwycić kilka jej aspektów, które są lub mogą być zastosowane w szeroko
pojętym wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, co
stanowi cel naszych rozważań.
**
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Interdyscyplinarne ujęcie narracji
Narracja, przechodząc z teorii literatury na grunt innych dyscyplin naukowych,
stopniowo uzyskała status uniwersalności oraz ogólniejszą definicję. Narracja
jest terminem interdyscyplinarnym. Poniżej przytoczone zostaną tylko te ujęcia,
z których wyprowadzić można praktyczne zastosowanie w pracy z dzieckiem.
Po pierwsze, narracja jest traktowana jako reprezentacja (świata) i autoprezentacja (jako przedstawienie podmiotowe) związane zawsze z aspektem komunikacyjnym (wymiar społeczny). Po drugie, odwołując się do nurtu filozofii
hermeneutycznej, zwłaszcza do poglądów Martina Heideggera, Hansa-Georga
Gadamera i Paula Ricoeura, narracja ujmowana jest jako struktura poznawcza
(wskazująca na sposób rozumienia świata, wyrażająca czasowość bycia wraz
z właściwościami dynamicznymi i historycznymi) lub jako struktura wiedzy. Po
trzecie, narracja stała się narzędziem opisu procesów konstruowania tożsamości, dynamiki zjawisk społecznych, dziejów idei filozoficznych, a także historii3.
Po czwarte, w związku z obecnością na wszystkich polach dyskursu nauk humanistycznych i społecznych, może być traktowana również jako uniwersalny
instrument, za pomocą którego można wniknąć w głębokie rejony transformacji
kulturowej4.
Po piąte, narracja traktowana jest jako metoda badań jakościowych. Adaptację kategorii narracji upatruje się w rozwoju fenomenologii oraz w przełomie
antypozytywistycznym w naukach o człowieku, a zwłaszcza w krytyce badań
opartych na metodologii wywodzących się z nauk przyrodniczych. I tak w pedagogice podjęto dyskurs na temat dopuszczenia do badań dwóch strategii
badawczych, które powinny uwzględniać to, że człowiek jest bytem cielesno-duchowym. Pierwszą strategią jest ta oparta na filozofii nauk o przyrodzie
i związana z podejściem nomotetycznym z metodami ilościowymi (przedmiotem w tym przypadku jest cielesność podlegająca prawom przyrody) oraz drugą,
zajmującą się duchowością człowieka, a zatem wywodzącą się z filozofii nauk
o duchu z podejściem idiograficznym z metodami jakościowymi5. Takie stanowisko wynika z problematyczności założeń metodologicznych, gdzie przedmiotem badań jest duchowość człowieka, która nie może być ujmowana ilościowo
i statystycznie.
Po szóste, narracja stanowi nowe metodologiczne podejście w badaniach
nad tekstami, wytworami kulturowymi. Dzięki narracji przeniesiono akcent
z literackiej struktury tekstu na odkrywanie jej znaczenia z konstytutywnym
3
4
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aspektem. Zaczęto szukać odpowiedzi na pytanie: „jak” tekst konstruuje meritum i dąży do poszukiwania sensu wewnętrznego ukrytego w nim a uwarunkowanego kontekstem historycznym, kulturowym i społecznym. Podkreślaną
różnicą między obu podejściami jest między innymi to, że zrozumienie tekstu
poprzez zastosowanie metody narracyjnej następuje podczas spotkania czytającego z samym tekstem, który jest miejscem spotkania dwóch światów6. Taką
interpretację proponuje Ricoeur. Przyjmuje się też, że „opowiadanie w jego statusie i funkcji, dąży do zniwelowania przepaści i ułatwienia spotkania pomiędzy
przeszłością i teraźniejszością, ustanawiając relację pomiędzy «odniesieniem»
opowiadania (świat tekstu) a współczesnym czytelnikiem”7.
A zatem tekst prowadzi do konfrontacji między doświadczeniem opisywanym i ustrukturalizowanym w narracji a doświadczeniem realnym, w procesie
aktualizacji, co jest wykorzystywane w procesie edukacyjnym.
Modelem stosowanym w krytyce narracyjnej jest oś retoryczna komunikacji,
która zakłada, że dana historia może być opisywana na różne sposoby. W opowiadaniu można zatem odróżnić „zawartość informacyjną” od „konfiguracji
narracyjnej”. Z takiego podejścia wynika, że analiza narracyjna odpowiada na
pytania:
− „jak” autor, za pomocą tekstu, przekazuje swoją wiadomość czytelnikowi;
− „jak” organizuje on odszyfrowanie sensu przez czytelnika poprzez strategię narracyjną, którą stosuje w tekście;
− „jaki efekt” ma zamiar wywrzeć na czytelniku za pomocą jakiej strategii8.
W tym modelu komunikacji ważną rolę odgrywa czytelnik, którego zadaniem jest odszyfrowywanie sensu i odkrycie zawartości pragmatycznej tekstu.
Z perspektywy hermeneutycznej uznaje się, że tekst ma funkcję preformatywną.
W tym znaczeniu zrozumienie tekstu nie polega na przyjęciu tekstu jako słowa
do zinterpretowania, ale jako słowa, które interpretują świat i stwarzają możliwość zrozumienia siebie i przyczyniają się do przemiany. Akt czytania tekstu
w tym sensie daje przesłanki dla tworzenia tożsamości narracyjnej.
Kolejną kwestią w metodzie narracyjnej jest tak zwany czytelnik domyślny, który może być „czytelnikiem kodyfikowanym” lub „skonstruowanym”.
W pierwszym przypadku jest to czytelnik, któremu narrator przypisuje kompetencje, informacje lub brak wiedzy. W drugim przypadku, narrator za pomocą
strategii tekstowej określa obraz czytelnika, którego przewidział, przygotował
i w pewien sposób oczekuje.
6
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Przedstawiając kategorię narracji należy wskazać na różnice zachodzące
w podejściu do relacji narracji i doświadczenia oraz narracji i faktów, dzielące
naturalistów i kulturalistów oraz realistów i konstrukcjonistów. Kwestie te mają
praktyczne odniesienie, bowiem współczesne koncepcje edukacyjne odwołują
się do konkretnie wybranych paradygmatów. Anna Burzyńska podaje, że głównym założeniem naturalistów jest przyjęcie, że „narracja jest pierwotną, wrodzoną podstawą procesów poznawczych, kompetencja narracyjna wyprzedza
w rozwoju człowieka kompetencję językową (narracja wyprzedza gramatykę)
oraz że zdolność do tworzenia narracji stanowi o istocie człowieka”9.
Inaczej mówiąc, narracja jest strukturą ludzkiego myślenia, którą opowieści
dyskursywne wykorzystują, rozwijają i sublimują, struktura narracyjna podlega
procesom rozumienia i ciągłej interpretacji, która jest nieodłącznym aspektem
życia człowieka10.
Natomiast kulturaliści, w przeciwieństwie do naturalistów na czele z Ricoeurem, przyjmują, że ingerencja kodów kulturowych nadaje doświadczeniu
formę narracji. Taki pogląd wynikał z przedmiotu rozważań tego filozofa, który analizował słowny tekst o zdarzeniach: fikcje literackie i relacje historyków
oraz tekst dyskursywny jako wytwór kultury11. Według niego narracja to kody
tekstowe wypracowane przez kulturę; człowiek sięga do nich, by nadać formę
i zrozumieć własne doświadczenie. Zapośredniczenie przez kody kultury prowadzi do samorozumienia i narracyjnego konstytuowania tożsamości jednostki.
Różnice dotyczące narracji zostały też zauważone w kontekście przyjęcia
i rozumienia faktów. Realiści udowadniali obiektywne istnienie faktów niezależnych od narracji, a konstrukcjoniści przekonywali, że nie ma faktów istniejących
niezależnie od narracji12.
Praktyczne zastosowanie narracji w wychowaniu dziecka –
konstrukcjonizm
W psychologii przyjęto m.in., że podstawową i naturalną formą poznawczej
reprezentacji rzeczywistości jest narracja, a konstruowanie tożsamości wynika
z nowego ujęcia rozumienia świata, który jest bezpośrednio doświadczany przez
człowieka a nie jako zewnętrznie, obiektywnie istniejącego (jak to ujmowano
9
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w nurcie pozytywistycznym). Zauważono, że proces rozumienia rzeczywistości
często przybiera postać opowiadania historii. Człowiek w ten sposób ujmuje
zdarzenia toczące się wokół niego, również te związane z jego własnym działaniem, nadając im znaczenie i interpretując je na tle okoliczności oraz w kontekście przeżywanych emocji, motywacji i intencji.
Wskazano, że proces poznawczy formułowany w opowiadaniu przebiega
według struktury narracyjnej i opiera się na schematach poznawczych. Wyróżniono także dwa typy myślenia, które uzupełniają proces rozumienia siebie. Jest
to myślenie paradygmatyczne i narracyjne. Obok narracji wskazano, że istotną
funkcję w kształtowaniu poczucia tożsamości pełni autonarracja, której celem
jest porządkowanie doświadczeń jednostki. Stwarza ona możliwość ujmowania
i odnoszenia do siebie zdarzeń i działań, czyniąc je zrozumiałymi.
Narracja jest traktowana również jako sposób organizacji epizodów, działań,
łączenia faktów i tworów wyobraźni przy użyciu kategorii czasu i miejsca. Obie
formy prowadzą do zrozumienia samego siebie, a także pozwalają nadawać sens
życiu na tle oceny przeszłych wydarzeń. Narracja poszerza zakres rozumienia
pojęcia tożsamości, bowiem pozwala na traktowanie tej kategorii jako konstytuowanie jej poprzez sensowną i świadomą wypowiedź jednostki, a nie jako stałą
konstytucję i nadaną obiektywnie społeczną pozycję, która z góry wyznacza
zasady jej działania.
Opowiadanie historii i konstruowanie tożsamości przebiega w kontakcie
z konkretną grupą społeczną i jest uwarunkowane kulturowo. Dorota Klus-Stańska stwierdza, że:
(...) zdefiniowanie narracji jako sposobu przejawiania się aktywności poznawczej
człowieka otworzyło interesujące perspektywy dla analizy zjawisk edukacyjnych tak
w wymiarze wiedzy i postępowania nauczycieli, jak i procesów edukacji uczniów13.

Konstrukcjonizm jako teoria wiedzy i poznania traktowany jest w pedagogice raczej jako „podejście” do pracy z uczniem a nie jako gotowy model
wskazujący jak uczyć14. Konstruktywizm w nauczaniu definiowany jest jako
filozofia uczenia się odwołująca się do założenia, że własne rozumienie świata,
w którym się funkcjonuje konstruowane jest na podstawie analizy osobistych
doświadczeń15. W konstruktywistycznym podejściu do edukacji definiowanych
D. Klus-Stańska, Narracje w szkole, w: Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002, s. 189.
14
M. Głoskowska-Sołdatow, Konstruktywizm poznawczy i społeczny jako podstawa teoretyczna nabywania kompetencji kluczowych, w: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów
w procesie edukacji wczesnoszkolnej, red. J. Uszyńska-Jarmoc, B. Dudel, M. Głoskowska-Sołdatow, Kraków–Białystok 2013, s. 28.
15
Por. S. Juszczyk, Konstruktywizm w nauczaniu, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku,
t. 2, red. T. Pilch Warszawa 2003, s. 770-775.
13
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jest kilka kluczowych zagadnień, które są ukazywane w opozycji do redukcjonistycznego podejścia, na którym opiera się tradycyjne, transmisyjne nauczanie.
Zagadnienia te koncentrują się na odmiennym rozumieniu wiedzy, uczeniu
się i nauczaniu, stosowanym modelu dydaktycznym, roli nauczyciela i ucznia
w procesie nabywania wiedzy, a także miejscu i funkcji szkoły, strategii wychowania oraz końcowych efektów16.
Zmian w ujęciu kategorii wiedzy można upatrywać w zanegowaniu przez
psychologów tezy, że „dane napływające do umysłu jednostki są w nim rejestrowane i gromadzone na zasadzie odwzorowywania rzeczywistości”17. Stwierdzono, że jednostka nie reprodukuje danych o rzeczywistości otrzymywanych
z zewnątrz, które może w sposób obiektywny i wierny odzwierciedlać, ale je
aktywnie interpretuje i reorganizuje poprzez pryzmat już posiadanej wiedzy,
a także obecnych nastawień, dążeń i intencji.
W myśl konstruktywizmu reprezentacja umysłowa (czyli inaczej reprezentacja świata zewnętrznego rozumiana jako interpretacja sygnałów receptorycznych) jest swoistym kompromisem między oczekiwaniem a rzeczywistością18.
Dla procesu uczenia się istotne jest to, że nabywanie wiedzy ma charakter konstrukcyjny i nie może być przekazem wiedzy polegającym na jej zapamiętaniu
i wiernym odzwierciedlaniu poprzez jej słowne odtwarzanie (co jest charakterystyczne dla konwencjonalnego, transmisyjnego nauczania).
W procesie uczenia należy odwoływać się do wiedzy już nabytej, bowiem
odgrywa ona znaczenie w ilościowym przyroście informacji, ale także wspiera
rekonstruowanie uprzednio nabytych pojęć i schematów poznawczych. W ten
sposób dokonuje się rekonstrukturalizacja dotychczasowej wiedzy, a człowiek
tak uczący się osiąga wyższą sprawność umysłową19.
Należy pamiętać, że opowiadania, które prowadzą do rozumienia siebie
i świata są współtworzone społecznie poprzez wytwory kulturowe, negocjacje i proces komunikowania. Kultura dostarcza gotowych scenariuszy historii
i wpływa na proces rozumienia.
16

17

18

19

Zob. A. Nowak-Łojewska, Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona
Góra 2011; D. Klus-Stańska, Behawiorystyczne źródła myślenia o nauczaniu, czyli siedem
grzechów głównych wczesnej edukacji, w: Wczesna edukacja między schematem a poszukiwaniem nowych ujęć teoretyczno-badawczych, red. D. Klus-Stańska, E. Szatan, D. Bronk,
Gdańsk 2007.
D. Klus-Stańska, Narracje w szkole, dz. cyt., s. 190. Por. Z. Chlewiński, Kształtowanie się
umiejętności poznawczych, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska, T. Tyszka, Warszawa 1997, s. 165.
Por. K. Najder, Schematy poznawcze, w: Psychologia i poznanie, red. M. Materska, T. Tyszka,
Warszawa 1997, s. 39.
Por. Z. Chlewiński, Umysł dynamiczna organizacja pojęć, Warszawa 1999, s. 127.

139

Narracja w wychowaniu dziecka

Wydarzenia historyczne przekazywane przez kulturę strukturalizują wiedzę
i doświadczenie człowieka na tle zdarzeń kluczowych w jego życiu lub uniwersalnych i powszechnych w jego kręgu kulturowym. Mogą to być zdarzenia
związane z dojrzewaniem, miłością, śmiercią, wydarzeniami rodzinnymi, które
są przekazywane w mitach, religiach, baśniach, ideologiach oraz w innych dziełach literackich.
Kolejnym aspektem społecznego oddziaływania na narracyjne zrozumienie
zdarzeń są międzyludzkie negocjacje, które często przyjmują pozawerbalny
i nieuświadomiony charakter.
Komunikowanie innym własnych przeżyć i historii osobistych w autonarracjach wpływa zwrotnie na zapamiętaną treść przez opowiadającego, a interakcyjny charakter komunikacji często prowadzi także do reinterpretacji treści
opowiadanych wątków.
Zwrócono tu zatem uwagę, że narracja w wychowaniu dziecka, czy to poprzez kontakt z wytworami kultury, czy poprzez tworzenie autonarracji pozwala
na budowanie reprezentacji świata, poznawania siebie – konstruowania własnej
tożsamości, przy odwołaniu się do wiedzy uprzedniej i kontaktów społecznych –
komunikowania i własnej aktywności.
To, co już jest realizowane w praktyce edukacyjnej, dotyczy budowania własnych narracji. Proponuje się zatem dzieciom, by na przykład przeprowadziły
wywiady narracyjne ze swoimi dziadkami na temat ich dzieciństwa, a następnie
skonfrontowały zdobyte informacje z własnym doświadczeniem. W ten sposób
tworzą własną narrację, którą opierają na zdobytej wiedzy i osobistym doświadczeniu. Opisywane w literaturze propozycje są pewnymi próbami zastosowania
narracji w ujęciu konstruktywizmu.
Zamiast zakończenia
Narracja zaczyna być dostrzegana przez nauczycieli, ale wymaga jeszcze opracowania w celu wprowadzania jej do procesu wychowania dzieci. Kontakt
z wytworami kultury wymaga znajomości struktury narracyjnego opowiadania
i umiejętności jego odczytywania. Istotnym walorem narracji w edukacji jest
odejście od pamięciowego zdobywania wiedzy na rzecz jej konstruowania.
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Streszczenie
W latach 60. nastąpił rozwój „narracji” z teorii prozy artystycznej na inne dziedziny.
Podkreślono powszechność opowiadań i jej zasadniczą rolę w kulturze, a badania nad
narracyjnymi wytworami kultury poszerzyło znaczenie narracji.
Podstawową funkcją narracji jest uchwycenie ludzkiego życia i rozwijanie procesów
i wydarzeń, które mają miejsce na świecie w całej strukturze poznania.
Celem tego artykułu jest zbadanie kategorii narracji w różnych aspektach i próba jej
zastosowania w szeroko rozumianej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
Narracja w wychowaniu dziecka, czy to poprzez kontakt z wytworami kulturowymi
czy przez autonarrację, pozwala budować reprezentację świata, poznać siebie – budować
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własną tożsamość, nawiązując do wcześniejszej wiedzy i kontaktów społecznych – komunikować się i działać.
Słowa kluczowe: narracja, edukacja przedszkolna, wczesna edukacja dzieci,
konstrukcjonizm
Summary
Narrative in child education
In the 1960s there was an expansion of “narration” from the theory of artistic prose into
other fields. The universality of storytelling and its fundamental role in culture were
emphasized, and the study of narrative cultural products broadened the meaning of
narrative.
The basic function of narratives is to capture human life and develop the processes
and events that take place in the world into the whole structures of meaning.
The purpose of this article is to study the narrative category in its various aspects and
to try to apply it in the broadly understood pre-school and early childhood education.
Narrating in the upbringing of a child, whether through contact with cultural
products or through the creation of auto-narration, allows to build a representation
of the world, to get to know oneself – to build one’s own identity, in referring to prior
knowledge and social contacts – to communicate and to act.
Keywords: narrative, preschool education, early child education, constructionism
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Analiza strukturalna narracji
procedurą badawczą w naukach pedagogicznych

Wprowadzenie
Niniejszy artykuł ukazuje się w Księdze Jubileuszowej dedykowanej ks. prof. dr.
hab. Zbigniewowi Markowi SJ. Z tej okazji pragnę wyrazić szczerą wdzięczność
za spotkania z Dostojnym Jubilatem, które zainspirowały mnie do podejmowania twórczego wysiłku nad wzbogacaniem pedagogicznego warsztatu pracy
naukowej w duchu jezuickiego magis. Dzięki niezliczonym rozmowom, merytorycznym radom oraz życzliwym sugestiom powstała praca doktorska będąca
owocem refleksji, a zarazem osobliwą odpowiedzią na zachętę Księdza Profesora do uważnego, rzetelnego i wnikliwego spojrzenia na szeroko rozumianą
problematykę wychowania człowieka. Za poświęcony czas i okazaną pomoc – za
cierpliwość i wyrozumiałość – z głębi serca, serdecznie dziękuję. Gratulując jubileuszu wypełnionego wieloma cennymi osiągnięciami naukowo-badawczymi
i dydaktyczno-wychowawczymi życzę dalszych lat owocnej pracy, zdrowia oraz
wszelkiej pomyślności.
Od zarania dziejów opowiadanie jest podstawową, a zarazem najpowszechniejszą formą przekazu rozmaitych treści i znaczeń. Nierzadko historie uwikłane
w opowiadaniu wyrażają mądrość będącą wynikiem nabytych doświadczeń.
Bywa i tak, że niosą one ze sobą wartość symboliczną czy alegoryczną. Do najstarszych przykładów takich historii należą mity i baśnie, które inspirowały
antropologiczną refleksję od czasów starożytnych. Roland Barthes zauważa, że
w nieskończonej niemal ilości form (język mówiony, język pisany, obraz statyczny lub ruchomy, gestykulacja itp.),
(...) opowiadanie obecne jest we wszystkich czasach, wszystkich miejscach, wszystkich społeczeństwach. Narodziło się wraz z samą historią ludzkości; nie ma, ani
**
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nigdy nigdzie nie było społeczeństwa nie znającego opowiadania; wszystkie klasy,
wszystkie grupy ludzkie mają swoje opowiadania, a często w tych samych opowiadaniach znajdują upodobanie ludzie o najrozmaitszych, często przeciwstawnych
kulturach1.

Wraz z rozwojem lingwistycznym rozwijały się metody/techniki analizy
treści wyrażonych w formie opowiadań. Jedną z takich procedur jest analiza
strukturalna narracji. W opracowaniu zajmiemy się przybliżeniem tła historycznego towarzyszącego uprawomocnieniu się analizy narracji w badaniach
społeczno-humanistycznych. Przedstawimy jej główne założenia, a także na
przykładzie autobiograficznej historii skazanego mężczyzny zaprezentujemy
jeden z możliwych sposobów jej użycia.
Walor naukowy narracji
Środki służące wyeksponowaniu roli opowiadania ewoluowały przez wieki.
Współcześnie, dzięki zdobyczom techniki, nośność tego środka przekazu jest
nieporównywalnie większa w stosunku do minionych epok. Społeczna afirmacja opowiadanych historii życiowych wyraża się nie tylko w scenariuszach
teatralnych, beletrystyce oraz pozostałej literaturze, ale i produkcjach filmowych
oraz pamiętnikach czy też blogach internetowych2. Zdaniem Marka Sikory, najskrytsze, a zarazem najmniej uświadamiane pragnienie opowieści wykorzystują
dziś głównie scenarzyści telewizyjnych „tasiemcowych seriali” i ludzie ze świata
polityki3.
W dobie przełomu informacyjnego (Internetu, kanałów telewizyjnych,
czasopism) coraz trudniej wydobyć całościowy, spójny obraz otaczającej nas
1

2

3

R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, „Pamiętnik Literacki” 1968(4/59),
s. 327-328.
Zwraca na to uwagę między innymi Magdalena Budziszewska, według której „ludzie myślą,
marzą, śnią i komunikują się ze sobą, a także nadają znaczenie swojemu życiu w formie
historii. Piszą pamiętniki i blogi internetowe, wielką i małą literaturę, opisują fikcję i rzeczywistość. Spisują historie swoich rodzin i swoich narodów. A także z niekłamaną przyjemnością czytają i oglądają to, co stworzyli inni: różnorodne historie filmowe, teatralne
i telewizyjne. Powtarzają sobie samym mniej lub bardziej świadomie uniwersalne mity.
Uznają niektóre z tradycyjnych narracji za ważniejsze od innych i święte, wręcz podstawowe. Kiedy wydarzy się w ich życiu coś nowego lub poruszającego, śpieszą, by zaraz
opowiedzieć o tym jednej lub kilku bliskim osobom. Ludzki wszechświat zdaje się składać
z historii i jest to fakt, którego psychologowie nie mogą nie zauważać”, M. Budziszewska,
Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości. Analiza narracji tożsamościowych, Warszawa 2015, s. 21.
Por. M. Sikora, Świat niedokończonej narracji, „Znak” 2010(6/661), s. 144.
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rzeczywistości. Można powiedzieć, że pomimo rozwoju informacyjnego zamiast
rzetelnego przekazu paradoksalnie mamy do czynienia z informacjami (zwłaszcza medialnymi), które bardzo często redukują współczesną rzeczywistość jedynie do kształtu niepasujących do siebie migawek, wycinków4. Wszystko to
powoduje odczucie zanurzania się w metafizyczny wymiar egzystencji określanej przez Sikorę mianem „świata niedokończonych narracji”5. Nasuwa się więc
pytanie: Jak w świetle różnych, często niespójnych historii współczesnego świata
wydobyć pierwotny sens, zasadnicze znaczenie – konkluzje, jakie miał na myśli
autor czytanego/słuchanego opowiadania? Jedną z technik badawczych, które
mogą stanowić pomoc w rozwiązaniu tak postawionego pytania jest analiza
strukturalna narracji.
Zainteresowanie badaniami narracyjnymi staje się coraz powszechniejsze.
Zdaniem Magdaleny Żurko, o ile można powiedzieć, że tezę, iż opowieści nadają
kształt (sens) naszemu życiu, traktuje się jako oczywistość, o tyle nieoczywiste
są zasady pracy nad tekstem6. Dlatego też przez pryzmat zasygnalizowanego
problemu metodologicznego prezentacja analizy strukturalnej narracji na przykładzie przedmiotu zainteresowania pedagogiki jawi się jako pożądana praktyka
badawczo-naukowa. Analiza strukturalna w badaniach narracyjnych stanowi
analityczną procedurę pracy na różnego rodzaju tekstach (w tym źródłach zastanych) lub transkrypcjach pochodzących z wywiadu narracyjnego. Jej celem
jest wyodrębnienie dających się zlokalizować różnorodnych komponentów
strukturalnych narracji po to, by poprzez refleksję nad nimi przybliżyć sedno/
głębię przekazu narracyjnego. Innymi słowy, poprzez analizę narracji należy rozumieć jakościową metodologię badań, „która wyraźnie podaje kryteria, jakimi
posługuje się analityk w celu rozpoznania manifestacji pojęć należących do jego
teoretycznego układu odniesienia”7.
4

5

6

7

Inna rzecz, że w bardzo wielu przypadkach, mimo rozwoju technologii informatycznej
służącej ułatwieniu komunikacji na odległość (np. komunikator Skype itp.) coraz częściej
mamy do czynienia z osłabieniem więzi rodzinnych i innych relacji międzyludzkich utrzymywanych w ten sposób.
Marek Sikora poprzez „świat niedokończonych narracji” definiuje nadmiar narratorów
i ich niedopowiedzianych historii. Jak odnotowuje: „konkretne zdarzenia (można tu
mnożyć przykłady afer gospodarczych, skandali obyczajowych, parlamentarnych komisji
śledczych itd.) pojawiają się w przestrzeni publicznej jak błysk, wywołują krótkie – nieraz
burzliwe – dyskusje, po czym... bez żadnych efektywnych konkluzji znikają tak szybko, jak
się pojawiły”, M. Sikora, Świat niedokończonej narracji, dz. cyt., s. 145.
Por. M. Żurko, Wybrane metody analizy i interpretacji narracji autobiograficznej w ujęciu
hermeneutycznym, w: Narracja. Teoria i praktyka, red. B. Janusz, K. Gdowska, B. de Barbaro, Kraków 2008, s. 105.
W.O. Hendricks, Metodologia strukturalnej analizy narracji, „Pamiętnik Literacki”
1985(1/76), s. 168-169.
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W literaturze przedmiotu dominuje pogląd, że przeżywające swój rozkwit
w XX wieku8 badania jakościowe zrobiły karierę w kontekście tak zwanego
zwrotu narratywistycznego w literaturoznawstwie9. Pod wpływem tych środowisk zwrot narracyjny miał miejsce także w naukach społecznych. Mowa tu
głównie o socjologii i antropologii10. Przedstawiciele tych dyscyplin wskazują
na to, że narracje są nieocenionym źródłem wiedzy o społeczeństwie i kulturze.
Jednocześnie podkreślają znaczenie uniwersalności narracji w ujmowaniu doświadczeń ludzkich11. W świetle tego przeświadczenia współcześnie rozmaite
wytwory narracyjne stają się coraz częściej przedmiotem badań psychologów12,
a także reprezentantów nauk o wychowaniu13.

Por. H.-H. Krüger, Metody badań w pedagogice, Gdańsk 2007, s. 158; D. Kubinowski, Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia – metodyka – ewaluacja, Lublin 2011, s. 26-39;
M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007, s. 92;
M. Straś-Romanowska, Psychologiczne badania narracyjne jako badania jakościowe i ich
antropologiczne zaplecze, w: Narracja. Teoria i praktyka, dz. cyt., s. 67-70; D. Urbaniak-Zając, E. Kos, Badania jakościowe w pedagogice, Warszawa 2013, s. 12; A. Żukiewicz,
Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej, Łódź 2015, s. 138.
9
Anna Burzyńska zwraca uwagę, że pojęciem tym po raz pierwszy posłużył się M. Kreis
wirth odwołując się do zjawisk dających się zaobserwować przynajmniej od przełomu lat
60. i 70. oraz w latach 80. i 90. ubiegłego stulecia. To właśnie wówczas powstały pierwsze
metodologiczne zręby naukowej (strukturalnej) analizy opowiadań. Analiza strukturalna
narracji początkowo była propagowana przez strukturalistów i formalistów (R. Barthes,
C. Bertmond, A.J. Greimas, C. Lévi-Strauss, T. Todorov) przede wszystkim na gruncie
literaturoznawstwa. Szybko jednak zyskała popularność również w innych kręgach naukowych, między innymi z pogranicza historii i historiografii (F. Ankresmit, A.C. Danto,
H. White). Wtórowały jej głosy filozofów postmodernistycznych (C. Taylor, J. Derrida,
J.-F. Lyotard) oraz fenomenologów (A. Schütze), a także przedstawicieli hermeneutyki
(P. Ricoeur). Por. A. Burzyńska, Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, „Teksty Drugie” 2004(1-2), s. 44; A. Radomski, Badanie narracji historycznej. Próba konceptualizacji kulturoznawczej, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”
2001(56), s. 217.
10
Por. A. Rokuszewska-Pawełek, Miejsce biografii w socjologii interpretatywnej. Program
socjologii biografistycznej Fritza Schützego, „ASK” 1996(1), s. 37-54.
11
Por. A. Burzyńska, Idee narracyjności w humanistyce, w: Narracja. Teoria i praktyka, dz. cyt.,
s. 22-23.
12
Por. J. Trzebiński, Autonarracje nadają kształt życiu człowieka, w: Narracje jako sposób
rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002, s. 43-80.
13
Por. M. Nowak-Dziemianowicz, Doświadczenie rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów
i znaczeń, Wrocław 2006; D. Urbaniak-Zając, W poszukiwaniu teorii działania profesjonalnego pedagogów, Kraków 2016; A. Walulik, Moderacyjne i synergiczne kształtowanie
dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Kraków 2011.
8
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Zwolennikom badań narracyjnych towarzyszy przeświadczenie o tym, że
narracja stanowi podstawową strukturę rozumienia i doświadczenia14. Za jej
pośrednictwem możliwe jest wyrażenie czasowości, a zarazem następstwa tych
procesów. Z tych powodów, zdaniem Anny Burzyńskiej, w narracji zaczęto się
dopatrywać nie tylko opowiadania historii, ale również formy poznania (epistemic work)15. Tezę tę podziela również Clifford J. Geertz, który metaforycznie
zauważa, że „człowiek jest zwierzęciem zawieszonym w pajęczynach znaczeń,
które sam utkał”16. Jego zdaniem badanie człowieka nie jest zatem eksperymentem w poszukiwaniu prawidłowości, lecz interpretacją poszukującą znaczenia.
Podstaw teoretycznych dla uprawomocnienia takiej interpretacji upatruje się
głównie w dziewiętnastowiecznych pracach Wilhelma Diltheya. Jej egzemplifikacją są wszelkiego rodzaju historie życiowe będące przykładem alternatywnego
podejścia badawczego17. Współcześnie w obszarze badań społecznych coraz
częściej wskazuje się na heurystyczne właściwości narracji biograficznej. Wpisuje się ona w wachlarz innowacyjnych metod biograficznych, których rozwój
zapoczątkowała Chicagowska Szkoła Ekologii Społecznej18.
Nie bez znaczenia dla kierunków rozwoju szeroko rozumianej biografistyki,
a co za tym idzie analizy narracji, pozostał strukturalizm oraz poststrukturalizm.
Orientacje te umożliwiają postrzeganie świata jako „tekstu” (języka)19. Strukturaliści uważali, że nie istnieje metoda (teoria), która w sposób jednoznaczny
(pełny) opisuje różne układy znaczeń, a tym samym nie istnieją obiektywne
znaczenia (sensy). W myśl założeń strukturalistów postuluje się więc rezygnację
z ideałów naukowości na rzecz swobodnej twórczości (permanentnego pisania)20. Dzięki tym nurtom badawczym rola refleksji w wydobywaniu znaczenia
14

15

16

17

18

19

20

Por. J. Trzebiński, Autonarracje nadają kształt życiu człowieka, w: Narracje jako sposób
rozumienia świata, dz. cyt., s. 43-44.
Por. A. Burzyńska, Kariera narracji. O zwrocie narratywistycznym w humanistyce, dz. cyt.,
s. 56.
Por. D. Jemielniak, Życie wirtualnych dzikich. Netnografia Wikipedii, największego projektu
współtworzonego przez ludzi, Warszawa 2013, s. 278.
Por. P. Dominicé, Historia życia (live history), w: Narracja – krytyka – zmiana: praktyki
badawcze we współczesnej pedagogice, red. E. Kurantowicz, M. Nowak-Dziemianowicz,
Wrocław 2007, s. 156.
Szkole tej przypisuje się niekwestionowany wkład w rozwój kryminologii, a znaczący udział
w tym rozwoju mieli między innymi F. Znaniecki oraz W.I. Thomas. Por. W. Ambrozik,
Społeczność lokalna jako płaszczyzna funkcjonowania systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego, „Resocjalizacja Polska” 2010(1), s. 159 i nn.; R. Szczepanik, Stawanie się recydywistą.
Kariery instytucjonalne osób powracających do przestępczości, Łódź 2015, s. 49-52.
Por. A. Radomski, Badanie narracji historycznej. Próba konceptualizacji kulturoznawczej,
dz. cyt., s. 220-221.
Por. tamże, s. 221.
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z ludzkich doświadczeń zyskała status normatywny. Dlatego przedmiotem
badań tak rozumianych strategii uczyniono subiektywne odczucia, postawy
i poglądy. To z kolei zakłada rozumienie – na drodze interpretacji – „logiki”
indywidualnego doświadczenia (systemu znaczeń, filozofii życia, etosu), obiektywizowanej w realnej formie życia (wyborach życiowych, aspiracjach, inicjatywach itp.), w kontekście biograficznym, środowiskowym i kulturowym21.
Subiektywne doświadczenie, rozumiane jako fenomen badawczy, jest
obiektem zainteresowania przedstawicieli różnych dyscyplin nauki (filozofii,
psychologii, pedagogiki i innych)22. Świadczy to o wielowymiarowości tego zagadnienia. Marek zauważa, że:
(...) w posiadanym doświadczeniu osoba wyraża nie tylko intelektualny, ale także
afektywno-emocjonalny stosunek do poznawanej rzeczywistości. Dzięki temu gromadzone doświadczenia poruszają głębsze sfery osobowości, wywołując wrażenie
bezpośredniości i pierwotności oraz budząc świadomość odwołania do istnienia
kogoś bądź czegoś innego. Zdobywane doświadczenia budzą zainteresowania, skłaniają do stawiania pytań, wyzwalają nadzieję, a także budzą niepokój, refleksję i różnego rodzaju oceny moralne oraz pragnienia przekształcania własnego życia. To
zaś oznacza, że doświadczenie pozostawia trwały ślad przez poruszanie głębszych
sfer osobowości. Każde doświadczenie cechuje się pewną oczywistością poznawczą,
chociaż jej stopnień jest bardzo zróżnicowany. Powoduje to, że żadne doświadczenie
nie jest doświadczeniem ostatecznym23.

W tym rozumieniu doświadczenia zauważamy, że ma ono wieloaspektowe
znaczenie. Pozostaje pytanie, w jaki sposób można do niego dotrzeć?
Jedną z technik umożliwiających choć częściowe odkrywanie ludzkich
doświadczeń może być strukturalna analiza narracji. Istnieją rozmaite gamy
aplikacji analizy strukturalnej w badaniach jakościowych. Najczęściej w analizie tekstu/narracji badacze zwracają uwagę na cechy formalne wypowiedzi
(strukturę tekstu, frekwencję słów, użycie form gramatycznych itp.), czyniąc
z nich punkt wyjścia do dalszych interpretacji24. W celu przeprowadzenia analizy strukturalnej trzeba najpierw rozróżnić kilka stopni opisu i umieścić je w perspektywie hierarchicznej25. Wystandaryzowane sposoby analizy narracji pozwalają utrzymać badania w paradygmacie wyjaśniającym mechanizmy ludzkiego
21

22
23
24

25

Por. H.-H. Krüger, Metody badań w pedagogice, dz. cyt., s. 156; M. Straś-Romanowska,
Psychologiczne badania narracyjne jako badania jakościowe i ich antropologiczne zaplecze,
w: Narracja. Teoria i praktyka, dz. cyt., s. 62.
Por. Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Kraków 2014, s. 83.
Tamże.
Por. M. Żurko, Wybrane metody analizy i interpretacji narracji autobiograficznej w ujęciu
hermeneutycznym, w: Narracja. Teoria i praktyka, dz. cyt., s. 110.
Por. R. Barthes, Wstęp do analizy strukturalnej opowiadań, art. cyt., s. 332.
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zachowania26. Ponieważ jednak w badaniach jakościowych chodzi o systematyzowanie wiedzy, dużą rolę pełni otwartość w namyśle nad znaczeniem poszczególnych struktur tekstu i innych jego składowych elementów. W kontekście
takiej otwartości wobec przedmiotu badań Elżbieta Dryll wskazuje na struktury
ponadgatunkowe, które w lingwistyce podlegają analizie w ramach różnych
gatunków. Należą do nich: fabuła, opis czy tekst argumentacyjny27. Inny podział
zaproponował Teun van Dijk. Wyodrębnił on analizę, opierając się na następujących strukturach:
− struktury semantyczne, które stanowią o treści całej wypowiedzi. W wywiadach narracyjnych na temat mniejszości etnicznych wyróżnił on trzy
takie struktury:
a) różnice pomiędzy narratorem a „innymi” (w zachowaniu, kulturze,
wyglądzie);
b) odchylenia „innych” od „normy” (np. przestępczość);
c) konkurowanie z narratorem i „jego” grupą (o przestrzeń, dom, pracę,
edukację i opiekę społeczną);
− struktury syntaktyczne, zastosowane na przykład w opisie zdarzeń.
Świadczą one o punkcie widzenia nadawcy. Może to być użycie podmiotu
zbiorowego („Oni handlują narkotykami”) lub też użycie strony biernej,
oznaczające degradacje podmiotu i podkreślenie przedmiotu („Narkotyki
są sprzedawane przez nich”);
− operacje retoryczno-semantyczne, polegające między innymi na łagodzeniu wypowiedzi, zaprzeczaniu, ustępstwach, które służyć mają pokazaniu
narratora z jak najlepszej strony. Przykładem jest użycie spójnika „ale”
(„Nie jestem rasistą, ale...”, „Oczywiście nie możemy uogólniać, ale...”);
− stylistyka wypowiedzi, uwydatniona na przykład poprzez użycie języka
formalnego na określenie grupy „oni” (pokazanie dystansu) w przeciwieństwie do zastosowania słownictwa familiarnego (użycie zdrobnień i innych
pozytywnie nacechowanych wyrazów) w odniesieniu do grupy „my”;
− struktury retoryczne, pośród których wskazać można na zastosowanie
kontrastu, służące podkreśleniu różnic pomiędzy grupami „my” i „oni”
(„my zawsze ciężko pracujemy, a oni mogą sobie pozwolić na niezłe imprezy każdego tygodnia”);
− struktury konwersacyjne dające się zidentyfikować w spontanicznej mowie. Należą do nich: przemiana tur, poprawianie błędów w wypowiedzi,
falstarty w wypowiedzi, pauzy, zmiany intonacji i natężenia głosu. Mają
26

27

Por. A. Mróz, Analiza hermeneutyczna narracji autobiograficznych w badaniach noetycznego poziomu rozwoju człowieka, „Rocznik Lubuski” 2015(41), s. 110.
Por. E. Dryll, Analiza tekstu narracji autobiograficznej z wykorzystaniem metod lingwistyki
formalnej, w: Narracja. Teoria i praktyka, dz. cyt., s. 119.

150

Miłosz Mółka

one znaczenie nie tylko jeśli chodzi o perswazje i strategie zachowania
twarzy, ale mogą być subtelnym wykładnikiem procesów myślowych
nadawcy, jakie towarzyszą tworzeniu wypowiedzi28.
Jeszcze inną propozycję prowadzenia takich badań podsuwa Marek29. Proponuje, aby analizę narracji ukierunkowywać na pięć elementów strukturalnych
tekstu/opowiadania:
1) aktorów i łączących ich związków;
2) czasu;
3) miejsca;
4) wartości;
5) oczekiwań.
Refleksja nad tymi elementami ma na celu wydobycie pedagogicznych
implikacji opowiadań/narracji. Na podstawie przedstawionego paradygmatu
kodowania, analizie podlega zarówno sam tekst (treść), jak i struktura tekstu
(elementy składowe). Ponadto zaleca się stosować rozmaite schematy, które
mogłyby pomóc lepiej zrozumieć intencje autora.
Charakterystyka i przydatność analizy strukturalnej narracji
Zazwyczaj w tekstach narracyjnych występują osoby, bądź rzeczy (przedmioty),
którym przypisuje się działanie (mogą to być też przedmioty pełniące istotną
rolę w narracji). Przez pryzmat analizy strukturalnej narracji są one postrzegane
jako „aktorzy” opowieści. Poza ich wyróżnieniem należy dążyć do ukazania
w formie graficznej zachodzących między nimi relacji. Na tym etapie analizy
zaleca się rozróżnić aktorów planu głównego i aktorów mniej istotnych dla
przebiegu wydarzenia, jak również podmioty prawne (instytucje, urzędy, organizacje) oraz abstrakcyjne (z lub bez antropomorfizacji)30. Istotna jest zatem
nie tylko identyfikacja występujących w narracji aktorów, ale też określenie
związków i relacji między nimi (wrogość, przyjaźń, bliskość, gotowość niesienia
pomocy, stosunek nadrzędności/podrzędności, partnerstwo itd.). We wszystkich czynnościach związanych z prowadzonymi analizami należy posługiwać
się określeniami używanymi przez narratora. Wszystko to ma prowadzić do
Por. A. Dziob, Badanie narracji – między psychologią, socjologią, a językoznawstwem,
„Kwartalnik Językoznawczy” 2010(2), s. 9. Szerzej por. T. van Dijk, Badania nad dyskursem,
w: Dyskurs jako proces i struktura, red. T. Van Dijk, Warszawa 2001, s. 9-32.
29
Por. J. Kochel, Z. Marek, Pedagogia biblijna w katechezie, Kraków 2012, s. 295-302; Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Kraków 1998; tegoż, O korzystaniu z Pisma św.
w głoszeniu zbawczego orędzia, „Horyzonty Wiary” 1995(3), s. 47-64.
30
Por. J. Krysztofik, A. Piestrzyńska, A. Walulik, Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne, „Jakościowe Badania Pedagogiczne” 2016(1), s. 52.
28
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uporządkowania występującej w opowiadaniu hierarchii – kto od kogo wydaje
się zależny; w jakiej hierarchii związków i zależności występują „aktorzy” opowiadania31.
W większości narracji ważną rolę pełni czas (określenie pory dnia, godziny
itp.). Jego przywoływanie czyni opowiadanie bliższym, bardziej przekonującym,
wywołującym większe napięcie32, a także zwraca uwagę na pozornie mało znaczące szczegóły wprowadzone do narracji. Znaczenie czasu obejmować będzie
wymiar temporalny, wyrażany ogólnymi określnikami, takim jak na przykład:
wcześniej, później, wówczas, potem, po pewnym czasie, nazajutrz, po kilku/
paru dniach. Określanie poszczególnych wydarzeń w powiązaniu z określeniem
czasu umożliwia interpretację przeżytego doświadczenia. Nie bez znaczenia
jest także niedookreślenie czasu przez autora narracji. Ważna przy analizie tekstu jest refleksja nad przyczynami jego niedookreślenia. Istotne dla analizy narracji jest ponadto zwrócenie uwagi na długość trwania opisu danego wydarzenia.
Autor relacjonowanych wydarzeń posługuje się mniej lub bardziej świadomie
określonymi zabiegami (skracanie, wydłużanie), za pomocą których jedne wydarzenia czyni bardziej wyjątkowymi, podczas gdy do innych nie przykłada tak
dużego znaczenia, marginalizuje je lub nawet pomija.
Inną niemniej istotną cechą temporalną jest rodzaj i zakres przyjmowanej
perspektywy czasowej. Chodzi o trzy wymiary czasowe, na których skupia się
narrator – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość33. Wymiarom tym odpowiadają różne formy czasu gramatycznego. Janusz Krysztofik, Anna Piestrzyńska
i Anna Walulik zwracają uwagę, że w analizie strukturalnej narracji można
mieć na uwadze czas liczony obiektywnie (np. kalendarzowy: rok, miesiąc,
dzień), czas zegarowy (pory dnia lub nocy), czas zakresowy określany subiektywnie (w latach..., w okresie studiów, po zawarciu małżeństwa, po ukończeniu
szkoły, w trakcie choroby), czas sytuacyjny (np. w trakcie wykonywanej pracy,
będąc za granicą itd.). Rozróżnienie to oparte jest na fenomenologicznych
ujęciach czasu, w których czas subiektywny jest „doznawany”, a obiektywny
„postrzegany”34. Interpretacja wszystkich tych zależności pozwala skłonić do
refleksji nad znaczeniem czasu w interpretacji narracji techniką analizy strukturalnej.
Kolejną kategorią identyfikowaną za pośrednictwem analizy strukturalnej
w narracji jest miejsce. Chodzi o określenie miejscowości, dróg, czy kierunku
Por. Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, dz. cyt., s. 173.
Por. tamże, s. 172.
33
Por. M. Budziszewska, Opowieść „moi rodzice” w trzech fazach adolescencji i w dorosłości.
Analiza narracji tożsamościowych, dz. cyt., s. 42.
34
Por. J. Krysztofik, A. Piestrzyńska, A. Walulik, Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne, dz. cyt., s. 55.
31
32
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przemieszczania się. Czynność ta ma do spełnienia podobne zadania, jakie
stawiane są przy określeniu czasu. Dla przykładu, w interpretacji wskazanych
miejsc nie jest obojętne, czy autor narracji wspominając swoją młodość mówi
o tym, że wychodziło się na dwór, na pole, czy na podwórko. Te pozornie nic
nie mówiące szczegóły spełniają ważne funkcje. Wyjaśniają one między innymi motywy postępowania. Rozumienie ich znaczenia jest pomocne w rozwiązywaniu zasadniczego zadania, które zakłada określenie pedagogicznych
implikacji, jakie wynikają z analizowanego doświadczenia życiowego. W identyfikacji miejsca za pomocą analizy strukturalnej narracji należy uwzględnić
szeroki zakres rozumienia desygnatów, jakie wchodzą w jego zakres. Upoważniona staje się identyfikacja geograficzna (np. kontynent, kraj, województwo,
miasto, miejscowość, dzielnica, ulica itp.), instytucjonalna (np. dom, szkoła,
miejsce wykonywania pracy zawodowej, urząd itp.), a także emocjonalna (np.
podwórko, łąka, droga itp.)35. W omawianym schemacie analizy strukturalnej
zaleca się wskazywać wszystko to, co wiąże się z umiejscawianiem doświadczeń przez autorów narracji. Ważne jest, by za jego pośrednictwem odkryć
znaczenie miejsc w kontekście rozumienia przez aktorów dynamiki opisywanych wydarzeń.
Na ogół w każdym opowiadaniu pojawia się wartościowanie. Dlatego też jeden z etapów posługiwania się techniką analizy strukturalnej tekstów narracyjnych stawia sobie za zadanie uporządkowanie występującego w opowiadanej historii świata wartości (norm, sądów, ocen moralnych)36. Odbywa się to poprzez
ustalenie i wskazanie tych wartości, które są promowane przez poszczególnych
aktorów danej narracji. Mogą one być różne w odniesieniu do każdego z nich37.
Jak zauważają Krysztofik, Piestrzyńska i Walulik najczęściej chodzi o wartości
etyczne i moralne, ale także wartości pragmatyczne (przydatne, nieprzydatne);
wartości utylitarne (bez wartości, tanie, drogie, bezcenne); wartości estetyczne (brzydkie, ładne); wartości emocjonalne i uczuciowe (straszne, obojętne,
wzruszające); wartości egzystencjalne (bezsensowne/sensowne, pesymistyczne/
optymistyczne) oraz wartości symboliczne38.
Ostatnim z ogniw takiego analizowania narracji jest odkrycie oczekiwań,
jakie wyrażają aktorzy narracji. Kategoria ta pozwala nie tylko wskazać oczekiwania aktorów wobec sytuacji, siebie, innych osób, instytucji i organizacji, ale
także oczekiwania zracjonalizowane, uzasadnione wydarzeniem i sytuacją lub
35
36

37
38

Por. tamże, s. 54.
Szerzej na temat świata wartości por. Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków
2005, s. 34-35.
Por. Z. Marek, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, dz. cyt., s. 175.
Por. J. Krysztofik, A. Piestrzyńska, A. Walulik, Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne, dz. cyt., s. 56.
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doświadczeniem życiowym oraz całej sfery życzeń i nadziei formułowanych
i kierowanych do siebie oraz do innych. Takie określenie oczekiwań i życzeń
pozwala badaczowi odkrywać to, co narratorzy uznają za prawdopodobne, możliwe, godne uwagi, konieczne, przypadkowe, a także to, jakie posiadają cele, motywy czy intencje swego działania i wreszcie jakie pojawiają się rozczarowania,
zaskoczenia, pytania39.
Wskazywanie poszczególnych kategorii za pomocą analizy strukturalnej
służy przygotowaniu możliwie różnorodnej przestrzeni interpretacji z pozornie
przeciwstawnych perspektyw: wewnętrznej i zewnętrznej, obiektywnej i subiektywnej, badanego i badacza. Przy czym to, co zewnętrzne i obiektywne jako
podlegające interpretacji narratora i/lub badacza, służy uzyskiwaniu wiedzy
o charakterze podmiotowym i subiektywnym40. Ogólnie rzecz ujmując, można
przyjąć, że za pomocą analizy strukturalnej narracji w badaniach społecznych
dąży się do wydobycia znaczenia ludzkich doświadczeń poprzez refleksję nad
nimi. Służy temu synteza zgromadzonego w toku poszczególnych czynności
materiału badawczego. Dla potrzeb pedagogicznych mówimy o „implikacjach
pedagogicznych”.
Implikacje pedagogiczne analizy strukturalnej narracji
Zastosowanie techniki analizy strukturalnej w badaniach zmierzających do
odkrywania rozumienia doświadczeń wpisuje się w biograficzną refleksję nad
resocjalizacją. Jej celem jest sformułowanie implikacji pedagogicznych (resocjalizacyjnych), w których badacz (opierając się na poczynionych wcześniej interpretacjach) wskaże to, co wyjątkowe w doświadczeniu osoby („Im
głębiej badacz odkryje struktury i poziomy współistnienia poszczególnych
elementów, tym głębsze będzie rozumienie zjawiska, a w konsekwencji tym
bardziej znacząca wiedza uzyskana na drodze interpretacji”41). Pomocą przy
ustalaniu i wskazywaniu poszczególnych elementów analizy strukturalnej posłużyć mogą różnego rodzaju schematy i wykresy. Jednym z takich schematów
może być trajektoria odkrywanego procesu bądź fragmentu biografii, a nawet całego przebiegu życia. Przez trajektorię biograficzną rozumie się ciąg
zdarzeń biograficznych, których rdzeniem jest poczucie usidlenia jednostki
przez siły niezależne od jej woli, niemożność sprawowania nad nimi kontroli
i swobodnego działania. W fazach kulminacyjnych trajektoria biograficzna wyraża się poczuciem cierpienia, zmieniającym stosunek osoby do jej tożsamości,
39
40
41

Por. tamże, s. 57.
Por. tamże.
Por. tamże, s. 58.
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znaczących innych, stosunków społecznych i „światów społecznych”42. Dzięki
tym walorom staje się ona użytecznym sposobem przedstawiania procesualnego charakteru szeroko pojętych zjawisk społecznych. Pozwala ukazać ciągłość
i stadialność tych zjawisk.
Poniżej zaprezentujemy trajektorię, będącą owocem badań prowadzonych
techniką analizy strukturalnej narracji. Jej autorem jest Krystian K., który urodził się 15 września 1980 roku w Krakowie. Pochodzi z „rodziny robotniczej”
(ojciec: kierowca, matka: pracownik fizyczny w szpitalu). W jego rodzinie
nierzadko dochodziło do awantur i kłótni pomiędzy rodzicami. Ojciec został
skazany za przemoc w rodzinie. Matka zaangażowała się w nowy związek. Pod
wpływem przyrodniego brata Tomka, jako nastolatek zaczął sięgać po alkohol,
a także narkotyki. Od tej pory miewał problemy z nauką. Często nocował na
klatkach schodowych i doświadczył bezdomności. Najprawdopodobniej wszystko to skłoniło go do działalności przestępczej (kradzieże radioodbiorników samochodowych, handel i konsumpcja narkotyków). Swoje doświadczenia spisał
w trakcie odbywania kary czternastu dni w izolatce. Z narracji wynika, że w więzieniu przebywał po raz trzeci. Krystian K. podzielił się swymi doświadczeniami
w publikacji Dlaczego za kratami. Poruszające historie więźniów43.
Rekonstrukcja poddanego w narracji opisu zjawiska została oparta na
przedstawieniu jego procesualności w formie trajektorii. W trajektoriach procesualność zjawisk społecznych wyrażają ich poszczególne stadia (fazy), które odznaczają się przyczynowo-skutkowym charakterem zależności. Wartości każdej
następnej fazy powinny być dobierane w stosunku wprost proporcjonalnym lub
odwrotnie proporcjonalnym do oczekiwań z fazy poprzedzającej. Innymi słowy
ujmując, występujące w narracji wartości powinny być konsekwencją spełnioną
(„pozytywną”) lub niespełnioną („negatywną”) oczekiwań z fazy wcześniejszej44.
W ten sposób przejścia między fazami odznaczają się analitycznym związkiem,
którego uchwycenie w trajektorii warunkowane jest przede wszystkim subiektywnym spojrzeniem badacza. Winno ono być oparte na wnikliwych analizach
i systematycznych interpretacjach wydarzeń zawartych w narracji.
Na podstawie przeprowadzonej analizy narracji Krystiana K. techniką analizy strukturalnej została opracowana trajektoria obrazująca znaczące w jego
Por. A. Rokuszewska-Pawełek, Doświadczenia wojenne Polaków – analiza trajektorii wrześniowej, w: Biografia a tożsamość narodowa, red. M. Czyżewski, A. Piotrowski, A. Rokuszewska-Pawełek, Łódź 1997, s. 68.
43
Por. S. Majcher, Dlaczego za kratami. Poruszające historie więźniów, Kraków 2013, s. 111128.
44
Procedura oraz wyniki badań prowadzonych w paradygmacie interpretatywnym za pośrednictwem analizy strukturalnej narracji zostały przedstawione w publikacji: M. Mółka,
Między inkluzją a ekskluzją w resocjalizacji. Perspektywa biograficzna w pedagogicznej refleksji nad readaptacją społeczną, Kraków 2017.
42
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życiu etapy. Linie wznoszące się na schemacie nr 1 obrazują dodatnie wpływy
na przebieg procesu wykolejenia przestępczego (tj. ograniczające wykolejenie
przestępcze). Linie opadające obrazują zaś ujemne wpływy na wykolejenie przestępcze (tj. stymulujące proces wykolejenia przestępczego). Gdy linie przebiegają względnie poziomo, to mamy do czynienia z czasem niepewnej równowagi.
Początek linii jest punktem rozpoczynającym relacjonowane doświadczenia
życiowe, natomiast punkt końcowy oznacza ich zakończenie (grot strzałki symbolizuje bieg życia).
Przywołana trajektoria obejmuje różne specjalistyczne i pozaspecjalistyczne działania, różne rodzaje wpływów i relacji międzyludzkich. Ich zauważenie umożliwiło uchwycenie nieprzewidzianych zdarzeń, które mają miejsce
w trakcie wykolejenia przestępczego. Analiza materiału źródłowego pozwoliła
uchwycić związki zachodzące pomiędzy poszczególnymi elementami trajektorii wykolejenia. Odkrycie ich stanowi pierwszy krok przy nabywaniu wiedzy
o przebiegu trajektorii, dzięki czemu łatwiej można sprawować kontrolę nad
procesem readaptacji społecznej. W przypadku Krystiana K. proces ten wyrażał
dynamiczne działania (re)socjalizacyjne: asertywność, kreatywność i elastyczność, co paradoksalnie wyłączało go spod analiz działań pedagogicznych.
Strukturalna analiza narracji Krystiana K. zwróciła uwagę na dylemat,
z którym mniej czy bardziej świadomie mierzy się spora liczba osób życiowo
wykolejonych. Chodzi o nieumiejętność funkcjonowania zgodnie z przyjętymi
normami społeczno-moralnymi w zdemoralizowanym środowisku. Na podstawie zrekonstruowanego doświadczenia życiowego Krystiana K. dają się dostrzec
mankamenty wynikające z braku ukształtowanych w nim postaw społecznie
pożądanych. Można powiedzieć, że braki socjalizacyjne, o których mowa,
w dużym stopniu są wynikiem zaniedbań rodzinnych. Wskazują one jedną
z płaszczyzn działania na rzecz readaptacji społecznej. Sytuacja ta pokazuje, że
w takich przypadkach docelowe oddziaływania o charakterze readaptacyjnym
nie mogą koncentrować się jedynie na eliminacji czynników kryminogennych
(np. organizacja pracy skazanym itp.). Niezbędne są też działania ułatwiające
kompensację podstawowych umiejętności społecznych.
W refleksji pedagogicznej nad zaistniałą sytuacją nasuwa się pytanie, czy
można było w jakiś sposób zapobiec lub przynajmniej częściowo ograniczyć
wykolejenie przestępcze Krystiana K. Wydaje się, że nadzieję ograniczenia
wspomnianych negatywnych wpływów środowiska wychowawczego mógłby
przynieść streetworking. Jest to forma pracy socjalnej prowadzona przez odpowiednio wyszkolone osoby z konkretnymi odbiorcami na drodze bezpośrednich
spotkań w miejscu ich stałego pobytu. Dosłownie, jest to praca na ulicy. Chodzi
w niej o organizację czasu wolnego osób zagrożonych patologią, po to, aby zapobiec ich wykolejeniu społecznemu. W pracy tej chodzi o ukazanie normalnych
sposobów funkcjonowania osoby w społeczeństwie.
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Schemat 1. Fazy wykolejenia przestępczego Krystiana K.*

* Przedstawione na schemacie symbole oznaczają: W – wartości, C – czas, M – miejsce, A – aktorzy i łączące
ich związki, O – oczekiwania.
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Działalność taka wpisuje się w założenia koncepcji „redukcji szkód”, w myśl
której, jeżeli nie można w pełni zlikwidować pewnych szkodliwych zjawisk społecznych (np. alkoholizmu, zażywania narkotyków czy prostytucji), należy inicjować działania mające na celu minimalizację i redukcję potencjalnych szkód
będących ich konsekwencją45. Co prawda trudno jednoznacznie stwierdzić, że
gdyby tego rodzaju działania znalazły wyraz w doświadczeniu życiowym Krystiana K., ten zrezygnowałby z życiowej drogi przestępstw i zajął się legalną
pracą. Można jednak przypuszczać, że stwarzałyby one przeciwwagę dla dotychczasowych demoralizujących wzorów, a tym samym stwarzałby większą szansę
na to, że tak się stanie.
W narracji Krystiana K. nie pojawia się refleksja, aby ten na swojej przestępczej drodze konfrontował własne doświadczenia życiowe z wiarą. Wydaje
się wszakże, że był on osobą wrażliwą religijnie (w narracji występują fragmenty,
w których odwołuje się do Boga). Wrażliwość ta uświadomiła mu, że jego postępowanie stoi w opozycji do moralności religijnej. Mimo to nie zrezygnował z kradzieży, a nawet podejmował się kolejnych przestępstw i to na coraz większą skalę.
Najprawdopodobniej w wyciszeniu jego „sumienia” dużą rolę odegrały narkotyki.
Ich zażywanie z jednej strony wynikało z obojętności wobec świata („nie zależało
mi na niczym”), z drugiej zaś pomagało osłabić „kręgosłup” moralny. Na polu jego
doświadczeń z narkotykami najskuteczniejszą mogłaby okazać się terapia uzależnień. W jego narracji odnajdujemy wzmiankę o tym, że nie chciał się „zniżać do
próśb” o pomoc ze względu na to, że wstydził się swojej sytuacji („nie mogłem
popatrzeć moim kolegom prosto w oczy”46). Tego rodzaju sąd rodzi przypuszczenie, że nie poddałby się terapii. Dlatego można przyjąć, że w sytuacji Krystiana K.
nie do przeceniania mogłaby być pomoc streetworkerów. Wszystkie informacje,
jakie chciał zataić przed kolegami, być może łatwiej byłoby mu wyznać osobie
„z zewnątrz”, która dzień po dniu budowałaby z nim relację wzajemnego zaufania.
Nie bez znaczenia dla doświadczeń Krystiana K. na etapie dzieciństwa
i wczesnej dorosłości był też jego stosunek do życia, a konkretnie brak celów
i aspiracji. Zdaje się o tym świadczyć jego negatywne nastawienie do poszukiwania możliwości zdobycia legalnego zatrudnienia przed wkroczeniem na ścieżkę
przestępczą. Postawa ta stoi w sprzeczności z powszechnym przeświadczeniem,
że bez pracy trudno wyobrazić sobie prawidłowy rozwój człowieka47. Jest ona
45
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Por. A. Walendzik, Streetwork jako forma pracy socjalnej, „Pedagogika Społeczna” 2005(4),
s. 35; M. Michel, Streetworking – teoretyczne podstawy profilaktyki i resocjalizacji w środowisku otwartym, w: Streetworking. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. M. Michel, Kraków
2011, s. 24.
Por. S. Majcher, Dlaczego za kratami. Poruszające historie więźniów, dz. cyt., s. 113.
Por. T. Myjak, Praca zawodowa w rozwoju osobistym i zawodowym człowieka, w: Praca
i rozwój człowieka, red. J. Mółka, Kraków 2016, s. 75-86.
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zarówno warunkiem efektywnego wychowania, jak i jego celem. Dlatego też
z dużym prawdopodobieństwem można sądzić, że podjęcie przez Krystiana K.
pracy po osiągnięciu pełnoletności odwróciłoby jego uwagę od przestępstw,
a może nawet całkowicie uchroniło go przed takim procederem. Przypadek
Krystiana K. ukazuje, że brak pracy, czy też niechęć do jej podjęcia, skłania do
złodziejstwa. Dzięki kradzieży Krystian K. był w stanie codziennie zarabiać
przeciętną wypłatę, co utwierdziło go w przekonaniu, że jest to wygodny sposób
na życie48. Sposób ten przejawiał się w rozrzutności, beztrosce, ale i świadomie
wyrządzonej krzywdzie innym.
Opisując swoje „zderzenie” z rzeczywistością więzienną Krystian K. wyraża zaskoczenie. Jej wizja wyraźnie rozminęła się z wyobrażeniami, jakie miał
o życiu skazanych. Więzienie nie spełniło swojej resocjalizacyjnej roli, a nawet
jeszcze bardziej go zdemoralizowało. Z jednej strony uświadomił sobie, na
czym polegało jego złe postępowanie na wolności, z drugiej strony pobyt
w więzieniu wyrobił w nim przeświadczenie, że w życiu liczą się tylko pieniądze i znajomości49. Załamanie, samotność i monotonia stanowiły główne
atrybuty jego pobytu w więzieniu. Wydaje się, że pobyt ten nie był powiązany
z oddziaływaniami resocjalizacyjnymi, a przynajmniej ich oferta nie była na
tyle przekonująca, by zdecydował się ją podjąć. Tymczasem umiejętnie pokierowane oddziaływanie resocjalizacyjne w zakładzie karnym mogło nie
tylko stanowić alternatywę dla penitencjarnej nudy, ale także mieć zbawienny
wpływ na jego psychikę.
Po odbyciu pierwszej kary pozbawienia wolności Krystian K. miał nadzieję na poprawę swojego życia poprzez odbudowę relacji z matką i pójście
do pracy. Wbrew tym szlachetnym planom ta resocjalizacyjna perspektywa
nie zrealizowała się. Wydaje się, że jej przyczyną było kolejne odrzucenie –
tym razem ze strony matki. O ile w okresie, kiedy żył ze swoją dziewczyną
Eweliną w Grecji, doznawał poczucia bycia jej potrzebnym, o tyle w przypadku zamieszkania z matką po wyjściu na wolność nie czuł się innym potrzebny, choć miał wówczas legalną pracę. Stany te pokazują, że poczucie bycia
potrzebnym czy akceptacja własnej osoby przez otoczenie są nieodzownym
warunkiem skuteczności działań o charakterze poprawczym (np. pójście do
pracy).
Na przykładzie doświadczenia życiowego Krystiana K. widać, że jego matka
nie tylko nie afirmowała, w jego przekonaniu, poczucia bycia potrzebnym, to
wręcz okazywała mu obojętność, a w konsekwencji wyrzuciła go z domu, wzbudzając w nim poczucie odrzucenia. Jej postępowanie wymusiło na Krystianie K.
stare, przestępcze wzorce zachowań. Stan ten w literaturze przedmiotu określany
48
49

Por. S. Majcher, Dlaczego za kratami. Poruszające historie więźniów, dz. cyt., s. 114.
Tamże.
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jest wykluczeniem z życia rodziny50. Coś takiego miało miejsce w przypadku
Krystiana51. Chcąc temu przeciwdziałać, postuluje się wdrażanie tak zwanego
modelu systemowej pomocy rodzinie. Jego celem jest organizacja alternatywnych działań dla rodziny byłych więźniów. Chodzi w nich o kształtowanie prospołecznej zmiany o charakterze rozwojowym. Model ten powinien składać się
z szerokiego wyboru oferty pomocowej w zakresie pomocy prawnej, socjalnej,
psychologicznej, wspólnotowej, duchowej czy informacyjnej. Jego koordynatorem mogłaby być powoływana przez premiera RP Rada Główna ds. Społecznej
Readaptacji i Pomocy Skazanym52. Być może, gdyby Krystian K. podlegał działaniom pomocowym oferowanym w przedstawionym modelu systemowej pomocy
rodzinie udzielanej przez różne instytucje, stowarzyszenia, fundacje, zrzeszenia,
to jego losy życiowe nie skrzyżowałyby się po raz kolejny w więzieniu.
Z analizy narracji Krystiana K. wynika, że nie wszyscy osadzeni mają równe
szanse resocjalizacji. Realistycznie patrząc, można nawet twierdzić, że rokowania o przyszłości osadzonych, ze względu na rozmaite czynniki utrudniające procesy readaptacji (patologizujący wpływ środowiska, uzależnienie od
środków psychoaktywnych itp.), wydają się nie mieć większych perspektyw po
uzyskaniu wolności. Dlatego też potencjalne korzyści, jakie wynikają z programów wspierania osób odzyskujących wolność, są nie do przecenienia53. Nie bez
znaczenia terapeutycznego są też same narracje. Wprawdzie od niedawna przypisuje się im terapeutyczne właściwości, to jednak można stwierdzić, że w wielu
środowiskach pogląd o terapeutycznym walorze narracyjności zyskuje coraz
liczniejszych zwolenników54. Podjęcie tej formy pracy z osadzonymi mogłoby
z powodzeniem uzupełniać gamę metod resocjalizacyjnych.
Zakończenie
Na przykładzie zaprezentowanego schematu ukazaliśmy, że dzięki promowanej przez Marka analizie możliwe jest zlokalizowanie w szeroko rozumianych
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Por. A. Kędzierski, H. Kędzierska, Organizacja modelu systemowej pomocy rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, w: Systemowa pomoc rodzinie w procesie resocjalizacji i readaptacji społecznej, red. J. Górniewicz, H. Kędzierska, Olsztyn 2000, s. 59-66.
Por. tamże, s. 65.
Por. art. 40 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 1997
nr 90 poz. 557 ze zm.).
Por. B.M. Kaja, Psychologia wspomagania rozwoju. Zrozumieć świat życia człowieka, Gdańsk
2010.
Por. M. White, Folk Psychology and Narrative Practices, w: The Handbook of Narrative
and Psychotherapy. Practice, Theory, and Research, red. L.E. Angus, J. McLeod, Thousand
Oaks–London–New Delhi 2004, s. 15-52.
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tekstach narracyjnych pedagogicznych implikacji. W implikacjach tych chodzi
o ukazanie związków między aktorami, miejscami, czasem, wartościami i oczekiwaniami po to, by na ich podstawie zrozumieć konsekwencje, jakie narratorzy
odczuwają w wyniku swoich doświadczeń. Ich specyficzną właściwością jest
wyjątkowość będąca wynikiem subiektywnego charakteru zwerbalizowanych
historii. Zdaniem badaczy posługujących się w swoich badaniach techniką analizy strukturalnej narracji pozwala ona również podejmować próbę określenia,
czy pedagogiczne implikacje prowadzą do korekty dotychczasowych postaw
i zachowań (moderacja), czy wprowadzają w życie nową jakość (synergia)55.
Analiza narracji Krystiana K. wspomnianą techniką pokazała, że spisane
wspomnienia niejako wymusiły na nim konstruktywną refleksję nad własnym
życiem. Tego rodzaju refleksja jawi się jako swoiste preludium do porzucenia
przestępczego stylu myślenia. Jego pożądanym następstwem mogłaby być natomiast zmiana sposobu rozumowania (z dewiacyjnego na prospołeczny). Zmiana, która w konsekwencji wiązałaby się nie tyle z bezrefleksyjnym błądzeniem
po omacku w labiryncie oddziaływań resocjalizacyjnych, ile z świadomym podjęciem wyzwania, jakie stanowi adaptacja do życia na wolności. Na podstawie
efektów pracy za pośrednictwem techniki analizy strukturalnej narracji można
wnioskować, że jej zastosowanie z powodzeniem sprawdza się w przestrzeni
resocjalizacyjnej, na co wskazuje wycinek biograficznej refleksji nad rozumieniem własnych doświadczeń Krystiana. Tym samym poczynione interpretacje
ukazują wartość poznawczą strukturalnej analizy narracji. Jej zastosowanie nie
ogranicza się jedynie do wskazanych walorów implementacyjnych. W istocie
wachlarz użyteczności tej techniki (procedury) rozciąga się na wszelkie obszary
zainteresowania nauk społecznych, których przedmiot badań koreluje z konwencją strategii jakościowych.
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Streszczenie
Artykuł przybliża rys historyczny oraz wartość implementacyjną analizy strukturalnej
narracji. Zaprezentowane zostaną w nim pedagogiczne walory wykorzystania tej techniki w badaniach jakościowych. Rozważania koncentrować się będą głównie na resocjalizacyjnym potencjale posługiwania się tą techniką w badaniach z pogranicza badań
humanistycznych i społecznych. Przez pryzmat tak nakreślonego kierunku dociekań
badawczych dążyć będziemy do udzielenia odpowiedzi na następujące problemy: Czym
jest analiza strukturalna narracji oraz czemu służy posługiwanie się analizą strukturalną
narracji?
Słowa kluczowe: analiza strukturalna narracji, badania jakościowe, doświadczenie
życiowe, opowiadanie, resocjalizacja
Summary
The structural analysis of narrative as a research procedure
in pedagogical sciences
This article gives a historical overview and discusses the implementability of the
structural analysis of narrative. It presents the pedagogical value of using this technique
in qualitative research. The focus of deliberation is mainly on the rehabilitation potential
of using this technique in research straddling the border between social science and
humanities. In light of the research direction outlined above, we strive to answer the
following questions: What is the structural analysis of narrative? And to what purpose
is the structural analysis of narration used?
Keywords: structural analysis of narrative, qualitative research, life experience,
narrative, rehabilitation
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Dziadkowie wobec głuchoty wnuków.
Perspektywa jednej biografii

Wprowadzenie
Na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmieniło się postrzeganie osób starszych
przez społeczeństwo. Sytuacja demograficzna, społeczna, kulturowa i ekonomiczna drugiej połowy XX wieku wpłynęła na zmianę struktury rodziny, wzajemne relacje, role pełnione przez jej członków oraz wyznaczane im zadania.
Dotyczą one również dziadków. Na przełomie XIX i XX wieku ze względu na
podeszły wiek i stan zdrowia, oczekiwanie pomocy, opieki i wsparcia, postrzegano ich głównie przez pryzmat niedołężności. Współcześni dziadkowie często
nie przystają do tamtego obrazu. Są młodsi, sprawniejsi fizycznie, zdrowsi. Dzięki postępom medycyny, właściwej diecie i higienie, proces starzenia przebiega
wolniej i dziadkowie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu swoich rodzin i społeczności, także po zakończeniu pracy zawodowej1.
W kontekst przywołanych przeobrażeń wpisuje się również relacja między
dziadkami i wnukami, która dawniej naznaczona była dystansem, formalizmem
i chłodem uczuciowym2. Obecnie cechują ją pozytywne emocje i bliższe relacje. Według Marzeny Sendyk przyjście na świat wnuka jest ważnym wydarzeniem w życiu dziadków, swoistą nagrodą za trud wychowania dzieci i rozwija
**
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A. Twardowski, Rola dziadków we wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami,
w: Wspomaganie rozwoju dzieci z rzadkimi zespołami chromosomowymi, red. A. Twardowski, Poznań 2008.
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emocjonalną satysfakcję wynikającą z osobistych kontaktów, co ma pozytywny
wpływ na ich funkcjonowanie. W rolę babci/dziadka wchodzi się odmiennie
niż w role rodzicielskie czy małżeńskie, gdyż, jak zauważa Maria Tyszkowa3, nie
zależy ona od osobistych wyborów, lecz pojawia się w rezultacie rozwoju rodziny. Jest ona udziałem osób w średnim i starszym wieku. Sposób jej realizacji
uwarunkowany jest wieloma czynnikami, takimi jak: wiek, sprawność fizyczna
i psychiczna, wykształcenie, cechy osobowości, postawa opiekuńczo-wychowawcza4, czy aktywność zawodowa oraz odległość zamieszkania.
Zadowolenie z powodu zapewnionej kontynuacji biologicznej wyzwala
radość i dumę dziadków5. Dzięki wnukom wzrasta w nich poczucie bycia przydatnymi. Młodzi dopełniają życie uczuciowe starszych i pomagają w przełamaniu narastającego poczucia bezużyteczności i osamotnienia. Ponadto wnuki
stymulują dziadków do podejmowania nowych form aktywności. Dziadkowie,
którzy uczestnicząc w opiece nad dziećmi swoich dzieci wspomagają rodzinę, zyskują w niej znaczącą pozycję. Pozytywne relacje z dziadkami nie są bez
znaczenia dla wnuków. Według Bogusława Śliwerskiego kryją one „bogactwo
treści istotnych dla egzystencji młodego człowieka i sprzyjają wzrostowi jego
osobistego rozwoju”6.
Anna Brzezińska, powołując się na zagraniczne autorytety (Jeffrey Turner,
Donald Helms, Helen Bee) zwraca uwagę, że podejmowanie roli babci i dziadka
może dawać radość, zadowolenie i satysfakcję, ale może też być źródłem stresu,
niezadowolenia i frustracji. Pozytywne emocje wynikają z przekonania, że jest
się dla wnuków źródłem mądrości, wiedzy, doświadczenia, miłości i zrozumienia. Z kolei negatywny aspekt roli babci/dziadka może być zakorzeniony w przekonaniu, że pojawienie się wnuków, ich rozwój i dorastanie stanowi widoczny
dla dziadków znak ich starzenia się7.
W specyficzny sposób w rolę babci czy dziadka wpisują się osoby, które
doświadczają niepełnosprawności wnuków. Zgodnie z ujęciem systemowym rodziny8 niepełnosprawność nie jest wyłącznie problemem jednostki, ale poprzez
sieć powiązań stanowi sytuację, w której uczestniczy jej najbliższe otoczenie.
3
4
5

6
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8

M. Tyszkowa, Społeczne role babci i dziadka w rodzinie, „Problemy Rodziny” nr 1/1991.
H. Filipczuk, Rodzina a rozwój psychiczny dziecka, Warszawa 1981, s. 153-154.
M. Sendyk, Osoby starsze w roli dziadków, w: Wybrane problemy osób starszych, red. A. Nowicka, Kraków 2006.
B. Śliwerski, „Trzecia siła” edukacyjnych rewolucji, „Edukacja i Dialog” 6/2002.
A. Brzezińska, Niezbędność dziadków, „Charaktery” 5(52), s. 27-29.
W ujęciu systemowym rodzina traktowana jest jako złożona struktura, składająca się ze
wzajemnie zależnych od siebie grup osób, które połączone są emocjonalną więzią, posiadają podobne wspomnienia dotyczące przeszłości a w obrębie całej grupy jako całości
i poszczególnych jej członków występują interakcje. Por. M. Plopa, Psychologia rodziny.
Teoria i badania, Kraków 2011.

Dziadkowie wobec głuchoty wnuków. Perspektywa jednej biografii

167

Zofia Kawczyńska-Butrym zwraca uwagę, że cała rodzina jest uwikłana w problem niepełnej sprawności i jest nią dotknięta we wszystkich swych funkcjach
i we wszystkich wymiarach egzystencji9.
W polskiej literaturze nie ma opracowań dotyczących roli dziadków w wychowaniu ich wnuków z wadą słuchu. Nie sposób odnaleźć również informacji
na temat radzenia sobie dziadków z problemem głuchoty wnuka, czy relacji
pomiędzy słyszącym dziadkiem lub babcią a wnukiem czy wnuczką z wadą
słuchu. W związku z tym celem niniejszego opracowania jest poznanie, analiza
i zrozumienie doświadczeń życiowych w kontekście relacji między dziadkami
i ich niesłyszącymi wnukami z perspektywy dziadków. Podejmujemy próbę
interpretacji doświadczenia głuchoty z perspektywy biograficznej babci dwojga
wnucząt niesłyszących od urodzenia.
Doświadczenie niepełnosprawności w rodzinie
Współczesne definiowanie niepełnosprawności wykracza poza obręb ujęcia
medycznego. Niepełnosprawność nie jest już postrzegana jako wyłącznie cecha ludzkiego ciała czy umysłu, ale jako konstrukt społeczny. Według modelu
społecznego niepełnosprawność powstaje dopiero w wyniku zetknięcia osoby
z barierami tworzonymi przez społeczeństwo, które determinują wykluczenie
osoby. W tym ujęciu niepełnosprawność przestaje być kwestią indywidualną,
a staje się kwestią społeczną10.
Dziadkowie są często pierwszymi po rodzicach osobami dowiadującymi
się o niepełnosprawności wnuka. Podobnie jak rodzice dziecka po usłyszeniu
diagnozy, także i dziadkowie doświadczają negatywnych emocji, przeżywając
swoistą żałobę, podczas której dominującymi uczuciami są ból, lęk, rozpacz,
bezradność, żal, poczucie straty, depresja11. Analogicznie, jak rodzice oczekiwali zdrowego dziecka, tak i dziadkowie oczekiwali zdrowego wnuka. Co
więcej, dziadkowie doświadczają cierpienia na dwóch płaszczyznach. Pierwsza
związana jest z doświadczaniem niepełnosprawności wnuka, druga natomiast
z tragedią, która stała się udziałem ich dziecka12. Elizabeth Hall definiuje ten
Z. Kawczyńska-Butrym, Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość,
Lublin 2008.
10
M. Karaś, Niepełnosprawność, od spojrzenia medycznego do społecznego i Disability Studies,
„Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny” 4/2012.
11
S. Stengel-Rutkowski, S. Anderlik, Możliwości i potrzeby dzieci z genetycznie uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, w: Wspomaganie rozwoju i rehabilitacja dzieci z genetycznie
uwarunkowanymi zespołami zaburzeń, red. W. Dykcik, A. Twardowski, Poznań 2004.
12
Por. D.T. Marsh, Families and mental retardation: New directions In professional practice,
New York 1997.
9
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stan jako „podwójną troskę”13. Dziadkowie obawiają się nie tylko o wnuka, ale
też o przystosowanie się swoich dorosłych dzieci do roli rodziców niepełnosprawnego dziecka.
Według Andrzeja Twardowskiego emocjonalne problemy dziadków wynikające z niepełnosprawności wnuka mogą być istotne dla jego rodziców, mogą
też rzutować na relacje z niepełnosprawnym wnukiem. Twardowski zauważa,
że problemy dziadków mogą zaistnieć w kilku obszarach: obwinianie się za
zaistnienie u wnuka genetycznych obciążeń, lęk o własne dziecko z powodu
przeżywanych przez nie problemów, niewłaściwe strategie przystosowawcze
(np. obwinianie jednego z rodziców dziecka za jego niepełnosprawność, zaprzeczanie trudnościom, bagatelizowanie potrzeb), poczucie zagubienia wynikające
z braku dostatecznej wiedzy dotyczącej specyfiki niepełnosprawności oraz trudności w radzeniu sobie z własnymi emocjami14.
Trudności w akceptacji i zrozumieniu niepełnosprawności wnuka mogą
stanowić dodatkowe źródło stresu, który osłabia spójność systemu rodzinnego
jako całości. Emocjonalne i psychologiczne doświadczenia dziadków wydają
się więc nie mniej istotne niż te, które są udziałem rodziców niepełnosprawnego dziecka.
Głuchota jako specyficzny rodzaj niepełnosprawności
Głuchota to niepełnosprawność, która utrudnia, a niekiedy uniemożliwia
funkcjonowanie na wielu płaszczyznach: fizycznej, psychicznej, emocjonalnej,
społecznej15. Prawidłowy słuch jest jedną z ważniejszych dróg poznawania
otaczającej rzeczywistości i w konsekwencji warunkiem koniecznym rozwoju
mowy. W związku z tym stanowi podstawę komunikacji międzyludzkiej. Niedobory w odbiorze dźwięków występujące w okresie kształtowania się mowy
i języka mają swoje reperkusje we wszystkich sferach życia. Osoba głucha ma
trudności w poznawaniu cech przedmiotów i zjawisk, trudności w realizacji
działań praktycznych, trudności w orientacji przestrzennej oraz trudności
13

14

15

E.O.C. Hall, A double concern: Danish grandfather’s experiences when a small grandchild is
critically ill, „Intensive and Critical Care Nursing” 20/2004.
A. Twardowski, Rola dziadków we wspomaganiu rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami,
dz. cyt.
Por. J. Fellinger, D. Holzinger, R. Pollard, Mental health of deaf people, „The Lancet” 379,
(March 17), 2012; I. Sleeboom van Raaij, Wpływ głuchoty na rodzinę, jej strukturę i wzajemne komunikowanie się – retrospekcja z perspektywy dorosłości. Okiem psychiatry, w: Młodzież głucha i słabosłysząca w rodzinie i otaczającym świecie – dla terapeutów, nauczycieli,
wychowawców i rodziców, red. J. Kobosko, Warszawa 2009.
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w doświadczeniu przeżyć estetycznych16. Uważa się, że konsekwencją utraty
słuchu są również zaburzenia w zachowaniu, mające charakter psychologiczny
i społeczny17.
Skutki uszkodzenia słuchu uzależnione są od wielu czynników, między
innymi od wieku, w jakim ono nastąpiło, od stopnia uszkodzenia, od protezowania, od możliwości wykorzystania pozostałych resztek słuchu, od tzw. czynników środowiskowych okresu dzieciństwa (głuchota w rodzinie, działania
rewalidacyjne, pomoc logopedyczna i inne), od czynników środowiskowych
wieku szkolnego (rodzaj szkoły/placówki, kontakt z rówieśnikami), od warunków rodzinnych (głuchota współmałżonka lub innych członków rodziny, metoda porozumiewania się, kontakty z przyjaciółmi), od metod porozumiewania
się z otoczeniem (język migowy, odczytywanie mowy z ust, mowa dźwiękowa
i inne) oraz od indywidualnych cech osobowości (poziom inteligencji, zdolność
do kompensacji, motywacje i możliwości integrowania się)18.
Głuchota jest specyficzną niepełnosprawnością z uwagi na jej ukryty charakter. Dopóki osoby niesłyszące nie zaczną porozumiewać się pomiędzy sobą
w języku migowym, nie zdradzają swojej odmienności. Populacja osób z uszkodzonym narządem słuchu jest mocno zróżnicowana. Wyróżnia się w niej głuchoniemych (którzy nie posiadają żadnych resztek słuchowych, nie identyfikują
mowy, posługują się naturalnym językiem migowym); głuchych (którzy nie
odbierają mowy lub odbierają ją częściowo za pomocą aparatu słuchowego,
mówią niezrozumiale dla otoczenia, posługują się naturalnym językiem migowym); niesłyszących (którzy częściowo słyszą za pomocą aparatów słuchowych,
mają trudności z identyfikacją niektórych wyrazów, głosek, mogą komunikować
się ze słyszącymi, mogą znać język migowy lub nie, potrafią odczytywać mowę
z ust, choć nie zawsze perfekcyjnie); słabosłyszących (którzy odbierają mowę
głównie drogą słuchową, przeważnie nie noszą sprzętu wspomagającego słuch,
nie posługują się językiem migowym, traktowani są jak słyszący) oraz niedosłyszących (którzy w trakcie procesu komunikowania się korzystają więcej ze
zmysłu słuchowego niż wzrokowego, mają mniejsze trudności z identyfikacją
wyrazów, sprawnie komunikują się z otoczeniem słyszących, mogą funkcjonować jako osoby słyszące, z reguły nie znają języka migowego)19. Odrębna grupa
to osoby zaimplantowane, które kwalifikowano kiedyś do grupy głuchoniemych,
16
17

18
19

J. Sowa, Pedagogika specjalna w zarysie, Rzeszów 1997.
B. Szczepankowski, Niesłyszący – Głusi – Głuchoniemi. Wyrównywanie szans, Warszawa
1999, s. 77.
Tamże, s. 77-78.
A. Kołodziejczyk. Pomiędzy dwoma światami – problem tożsamości społecznej wybranej
grupy niesłyszących, w: Tożsamość społeczno-kulturowa głuchych, red. E. Woźnicka, Łódź
2007.
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głuchych, a po wszczepieniu implantu mogą funkcjonować lepiej, często jak
słabosłyszący.
Z danych Polskiego Związku Głuchych wynika, że około 95% dzieci głuchych rodzi się w rodzinach słyszących20. Dla członków tych rodzin głuchota
jest zjawiskiem nowym, niejednokrotnie trudnym, wzbudzającym lęk. Słyszące
osoby, które dotąd nie zetknęły się z głuchotą, zazwyczaj nie mają świadomości, jakie konsekwencje niesie ze sobą brak słuchu. Informacja o głuchocie
może być rozpatrywana w kategorii doświadczenia traumatycznego najbliższych. Doświadczenie to wraz z konsekwencjami dla dalszego życia dziecka
i członków jego rodziny uważane jest za czynnik ryzyka dla psychicznego funkcjonowania rodziców, którzy przeżywają trudności w stawaniu się rodzicami
swego głuchego dziecka21. Podobnie jak rodzice, również rodzeństwo oraz
dziadkowie mogą doświadczać trudności w stawaniu się bratem/siostrą oraz
babcią/dziadkiem osoby niesłyszącej. Warto zauważyć, że wszelkie implikacje
głuchoty dziecka w rodzinie w dużej mierze związane są z kontekstem społecznym, w jakim funkcjonuje dziecko i jego rodzina. Kontekst, w którym się
pojawia dziecko z problemem słyszenia oraz jego interpretacje czynione przez
innych mogą mieć większy wpływ na rozwój dziecka, a także jego rodzinę niż
sama głuchota22.
Rodziny wychowujące dziecko głuche napotykają specyficzne trudności. Do
problemów wspólnych wszystkim rodzinom wychowującym dzieci dochodzą
problemy wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz te charakterystyczne
dla grupy, jaką stanowią rodziny dzieci niesłyszących. Na plan pierwszy wysuwa
się kwestia komunikacji. Zazwyczaj problem uszkodzenia słuchu dziecka jest
traktowany jako nadrzędny i wokół niego oscylują inne, czasem równie trudne
w swej istocie23.

20

21

22

23

B. Marganiec, Kultura Głuchych, w: Sytuacja osób głuchych w Polsce. Raport Zespołu ds.
Głuchych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, red. M. Świdziński, Warszawa 2014.
J. Kobosko, Psychologiczne implikacje głuchoty dziecka w rodzinie, w: Edukacja głuchych,
red. M. Sak, Warszawa 2014; J. Kobosko, Doświadczenia głuchoty przez słyszące matki
a style radzenia sobie ze stresem i samoocena, „Człowiek – Niepełnosprawność – Człowieczeństwo” 22/2013.
L.S. Koester, K.P. Meadow-Orlans, Patenting a deaf child. Stress, strength and support, w:
Educational and developmental aspects of deafness, Washington 1991.
A. Borowicz, Stres rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnością słuchową, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” II/2012 (3).
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Świat babci niesłyszących wnuków – analiza strukturalna narracji24
Maria – autorka wybranej do analizy narracji ma 55 lat. Jest matką trzech córek.
Mieszka w podkarpackiej wsi wraz z córką i zięciem, którzy wychowują troje
dzieci. Dwoje z nich – dwunastoletni Tymoteusz i trzyletnia Oliwia od urodzenia nie słyszą. Trzecie z wnucząt – dwuletnia Milena słyszy. Maria jest wdową.
Jej mąż zmarł jedenaście lat temu na raka. Maria zajmuje się domem, pomaga
córce w wychowaniu dzieci. Dorywczo pracuje w gastronomii na umowę-zlecenie, najczęściej nocami.
W opowieści Maria – narratorka – nazywa siebie „drugą mamą” i wymienia kilkanaście innych osób, charakteryzując każdą z nich we właściwy sobie
sposób:
– córka – taka umęczona;
– wnuk Tymoteusz (głuchy) – to nie jest tak, jak takie dziecko co słyszy (...)
trochę przytępiały;
– wnuczka Oliwia (głucha) – oczko w głowie Babci;
– wnuczka Milena (słysząca) – sama się sobą zajmie;
– logopedzi (specjaliści) – próbują, no próbują;
– lekarze – powiedzieli córce, że nie będzie słyszał;
– zięć – wyjdzie rano, przyjdzie wieczór;
– druga córka – pracuje;
– mąż – dość przy nim przeszłam. Byłam jak patyk – taka wycieńczona [kontekst: choroba męża –A.P.];
– siostra – pyta mnie: skąd ty masz tyle siły?;
– teściowa – jak legła, musiałam wszystko przy niej zrobić;
– bracia męża – z nimi może bym się jakoś dogadała;
– bratowa – a ja jej mówię: nie widzisz jaką mamy sytuację? [kontekst: żądanie spłaty domu – A.P.].
Analizując relacje pomiędzy aktorami, można dostrzec, że życie Marii koncentruje się zdecydowanie bardziej na dawaniu niż czerpaniu z niego. U podłoża
relacji z córką leży współczucie z powodu zmagania się z trudami wychowywania głuchych dzieci: Cóż robić, że są takie dzieci? Cóż robić? Radzić sobie
i pomagać... trzeba, bo cóż..., a następnie troska: córka już taka umęczona też jest
(...), już nie ma siły, bo wiadomo..., jedno płacze, drugie płacze, nie wiadomo co
robić..., któż pomoże, jak nie mama.
24

Technika ta umożliwia „zatrzymanie” się nad tekstem poprzez wskazywanie aktorów, czasu,
miejsca, wartości i oczekiwań oraz zachodzących pomiędzy nimi związków, a następnie
wyprowadzenie implikacji pedagogicznych. Por. J. Krysztofik, A. Piestrzyńska, A. Walulik,
Strukturalna analiza biblijnych tekstów narracyjnych – implikacje pedagogiczne, „Jakościowe
Badania Pedagogiczne” 2016/1, (1).
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Konsekwencją takiego postrzegania rzeczywistości jest wsparcie udzielane córce w codziennych domowych czynnościach: na okrągło: dzieci, praca,
dom, dzieci... (...), w zasadzie bez babci, to nie ruszyłaby się nigdzie (...), a jak
córka nie dała rady, to jeździłam z nim do logopedy (...), do przedszkola, do
szkoły, zawoziłam, przywoziłam (...), z dziećmi to na okrągło, na okrągło się
jest i pomaga...
Córka Marii jest świadoma zależności od matki i nie ukrywa tego ani przed
matką, ani przed innymi osobami: Logopeda się jej pytał: „Jak Pani sobie radzi?” –
„No dobrze, że mama jest w domu”. Ona mi nieraz mówi: „Gdyby nie ty, to co ja
bym zrobiła? No nic bym nie zrobiła...”. Maria wie, że córka dba o dzieci, troszczy
się o ich rozwój: jeździ córka, to do logopedy, to na badania, do Warszawy na
ustawianie implantów (...) dużo z nim [Tymoteuszem] ćwiczy mowę, tłumaczy
(...), odroczyła go [Tymoteusza] rok, żeby miał więcej czasu, żeby załapał więcej.
W narracji Marii trudno odnaleźć informację o zaangażowaniu w wychowanie dzieci ze strony zięcia – ojca dzieci. Tego aktora Maria wplata w swoje
odczucia w dwa konteksty. Pierwszy związany jest z obowiązkami domowymi,
chodzi tu o cięższe prace, które narratorka wykonuje ze świadomością, że powinien je wykonywać mężczyzna: Mąż nie żyje, więc muszę więcej takich, męskich
prac zrobić, bo zięć... wyjedzie rano, przyjedzie wieczór, no to co on zrobi?... Drugi kontekst dotyczy źródła głuchoty dzieci, co sprawia, że w relacje z zięciem
wplata podejrzliwość: W naszej rodzinie nie było takiego problemu głuchoty (...),
czy to od strony zięcia coś? No nie wiem, niepotwierdzone, dopiero jak te badania
genetyczne w Warszawie zrobią... Jaka przyczyna, że te dzieci nie słyszą.
W narracji Marii można odnaleźć wszystkie elementy charakterystyczne dla
analizy strukturalnej i określić ich związki, ale z uwagi na charakter publikacji
interpretujemy doświadczenie Marii ograniczając się jedynie do wskazania aktorów i bezpośrednich relacji pomiędzy babcią i wnukami (zob. ryc. 1.)
Maria na co dzień opiekuje się trojgiem wnucząt. Tymoteusz i Oliwia to
dzieci niesłyszące. Najmłodsza wnuczka Milena słyszy. Z narracji Marii jednoznacznie wynika, że relacja z każdym z dzieci w nieco inny sposób kształtuje
pełnienie roli babci. W odniesieniu do najmłodszej, słyszącej wnuczki, Maria jest babcią opiekuńczą: przypilnuję ją, nakarmię, zostanę jak jedzie [córka]
z tymi [niesłyszącymi] do logopedy, choć przyznaje: no więcej tak poświęca się
czasu tym dzieciom... takim [głuchym], no pewnie, że tamtą [słyszącą] też się
człowiek zajmuje, ale dużo więcej tamtymi (...), Milena już się więcej sama zabawi. Głuchota wnuków jest zatem czynnikiem, który decyduje o czasie i zaangażowaniu w relację z wnukami.
O głuchocie pierwszego wnuka Maria dowiedziała się od córki: w szpitalu
córce tam napisali, że nie będzie słyszał (...). Swoją reakcję na wiadomość o głuchocie wnuka Maria puentuje jednym zdaniem: szok był wielki. Przez lata Maria
żyła w przekonaniu, że głuchota wnuka jest wynikiem powikłań poporodowych:
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Ryc. 1. Relacje pomiędzy babcią i wnukami
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Źródło: Opracowanie własne.

Twierdzili..., bo jak się urodził, to były czarne wody płodowe i dawali mu antybiotyk, i że może od antybiotyku, bo do głowy dostawał zastrzyk – antybiotyk.
Maria wchodziła w rolę babci Tymoteusza pozostając w poczuciu bezradności, odczuwając smutek: przyjąć tą wiadomość to przyjęłam, ale przykro było,
i zawód: to nie jest tak, jak takie dziecko, co słyszy. Relację z wnukiem narratorka
buduje na negatywnych emocjach: żal, współczucie, rozgoryczenie, litość. Pomimo protezowania (implant) chłopiec według babci nie rozwija się tak, jak
powinien: jest taki trochę przytępiały (...) mówi się do niego, a on nie rozumie,
co to znaczy (...) do tej pory nie wie niektórych rzeczy, taki ciężki w pojmowaniu.
Rozważając taki stan rzeczy, Maria szuka przyczyn: może trochę za późno miał
ten implant? Ma też zastrzeżenia, co do zachowania się wnuka: jest dożarty,
nie chce się uczyć. W tym kontekście nie ukrywa niepokoju o wyniki dalszej
edukacji: na razie radzi sobie, przechodzi z klasy do klasy..., a jak to później? Nie
wiadomo.
Trudności w byciu babcią niesłyszącego chłopca potęguje fakt, że Tymoteusz zaczyna dostrzegać różnice pomiędzy sobą a rówieśnikami i zaczyna o ten
stan pytać: Tak nieraz mówi: „Dlaczego ja to mam na uchu, a nie słyszę, a inne
dzieci nie mają, a słyszą?”. Jest mi go żal... W takich sytuacjach wyciska człowiekowi serce. Maria jest dla Tymoteusza babcią troskliwą i opiekuńczą, ale
z pełnienia tej roli Maria nie czerpie radości: cóż..., taki los.
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Inaczej rolę babci kształtuje relacja z wnuczką Oliwią. Choć dziewczynka
również jest niesłysząca i podobnie jak starszy brat ma protezę w postaci implantu ślimakowego, jest oczkiem w głowie babci. Jest to relacja bardzo symetryczna w zakresie przywiązania i radości ze wspólnego przebywania: Oliwka,
jest bardzo za mną (...) jak mnie nie widzi, to zaraz chodzi, szuka mnie – „gdzie
Babcia?” (...) no ja też za nią jestem..., bardzo... bardzo! „Kocham cię” mi mówi.
No to same już takie słowa, no to... ściska serce. (...) umie tak, pomimo że nie słyszy,
ale umie tak to wszystko okazać... wyprzytula się, wyściska mnie...
Maria odwzajemnia miłość okazaną przez głuchą wnuczkę poprzez poświęcanie jej każdej wolnej chwili, nawet jeśli z racji pracy i obowiązków jest
to ponad jej siły: „Chodź, babcia, idziemy do piasku”..., albo na spacer... ona nie
chce na nóżkach chodzić – trzeba nosić. Ręce mi nieraz odpadają..., albo nieraz
jak z lasu przyszłam, ręce mi odpadały, no bo siekierą pracowałam, a ona, żeby ją
nosić. No, to wzięłam. Nie mówiłam, że mnie bolą ręce, wzięłam i noszę ją, choć...
ręce obolałe, no, ale ją noszę.
Kolejnym pozytywnym aspektem, budującym relację Marii z wnuczką
Oliwią jest radość z postępów w rozwoju dziecka: nad podziw łapie. Logopedzi się dziwili, że ona tak wszystko zaraz powtarza i pojmuje... (...), ona wie,
co na stole, co pod stołem, szybciej chwyciła się mówić [niż brat], mówi po
swojemu, ale ją rozumieją, co się jej powie, to zapamięta i wie. Bystrzejsza
jest przy tym implancie. Maria przypuszcza, że postępy w rozwoju dziecka
wynikają z wczesnego protezowania: miała wcześniej implant [niż brat], ona
inaczej słyszy, więcej rozumie (...). Ja bym powiedziała, że może i słyszy w tym...,
jej wystarczy raz powiedzieć, ona już wie, czy zawoła się na nią, to reaguje.
Tym samym Maria jest spokojniejsza o losy edukacyjne wnuczki: pójdzie do
przedszkola (...) wydaje mi się, że będzie sobie lepiej radzić. Cieszy ją fakt, że
głucha wnuczka chętnie wchodzi w relacje z nią: chce żeby z nią być, mówić do
niej, oglądać bajki, rysować, śpiewać, na spacer (...) żeby z nią być cały czas. Ta
głęboka więź Marii z niesłyszącą wnuczką rodzi jednak większe poczucie żalu
i bólu z powodu głuchoty dziecka: bardziej jest mi żal, że ona biedna nie słyszy
[płacz], jestem bardzo za nią, pomimo że nie słyszy (...) bardzo... taka ładna
dziewczynka [płacz]. Głuchotę wnuczki Maria nazywa kolejnym życiowym
ciosem, a w podsumowaniu narracji nazywa „najcięższym życiowym kamieniem”, jaki przyszło jej dźwigać.
Wiadomość o głuchocie wnuczki, podobnie jak wiadomość o głuchocie
wnuka, była bardzo trudna do przyjęcia: było szokiem, że następne dziecko nie
słyszy (...), po przebadaniu słuchu potwierdziło się, że jednak nie słyszy. Maria
wspomina o załamaniu psychicznym. Trudność w pogodzeniu się z taką diagnozą spotęgował fakt, że do czasu narodzin Oliwii, Maria żyła w przekonaniu, że
głuchota wnuka Tymoteusza wynika z powikłań poporodowych. Diagnoza głuchoty Oliwii tę pewność zachwiała. Maria uznała, że wada słuchu dzieci może
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mieć podłoże genetyczne. Maria wspomina: dość się upłakaliśmy, a następnie:
obawialiśmy się, jakie to trzecie będzie, ale dzięki Bogu słyszy.
Pomimo upływu czasu, nie zmalał lęk związany z przyczyną głuchoty wnuków. Maria nie mówi o tym wprost, ale kilka razy przedstawia swoją biologiczną
rodzinę, jako wolną od problemu uszkodzenia słuchu: Ja wychowałam troje
dzieci, miałam trzy córki i... dzięki Bogu i odpukać, no słyszą wszystkie i u nas
nikt w rodzinie żeby nie słyszał, ani nie wiem, nie wiem skąd to, że oni nie słyszą. Z niecierpliwością, ale i z niepokojem Maria czeka na chwilę, kiedy córka
wraz z mężem – ojcem dzieci, pojadą do Warszawy na badania genetyczne.
Kilkukrotnie w czasie trwania narracji w ustach Marii pojawia się teza, jakoby
przyczyna wady słuchu mogła leżeć po stronie zięcia.
Maria nie ukrywa, że spośród wnuków, z Oliwią łączy ją najsilniejsza więź.
Kobieta wielokrotnie porównuje wnuki, ich zachowanie i rozwój. Bez względu
na to czy porównanie odnosi się do dzieci z wadą słuchu – Tymoteusza i Oliwii,
czy do samych wnuczek – Oliwii i Mileny, przy niesłyszącej Oliwii pozostałe
wnuki wypadają gorzej. Tylko o niej Maria mówi: to moje oczko w głowie. Dotyczy to zarówno rozwoju, jak i funkcjonowania dzieci: Oliwka teraz pójdzie
do przedszkola..., zobaczymy jak ona... Ona jest bystrzejsza, to mi się wydaje, że
będzie sobie lepiej radzić niż Tymek. Tymoteusz to cięższy był..., nie wiem... może
cięższą tę mowę, czy co, może jakoś inaczej łapie, co się do niego mówi, może
inaczej to odbiera..., no bo ta [Oliwia] jest bystrzejsza, bystrzejsza jest, bystrzejsza.
Być może ocena ta wynika ze szczególnej więzi, jaka łączy ją z babcią: Oliwia,
no to ona jest bardzo za mną... Tymoteusz może nie jest tak za mną jak ona (...),
Milena to już tak więcej się sama zabawi, nie potrzebuje tak, a Oliwia jak tylko
wejdę do domu, to już mi nie popuści.
Implikacje pedagogiczne
Z analizy narracji Marii jednoznacznie wynika, że głuchota wnuków może być
czynnikiem niszczącym pozytywne emocje związane z narodzinami wnuków
i możliwością uczestniczenia w ich wychowaniu. Od czasu zdiagnozowania
wady słuchu u wnuka Tymoteusza życie Marii osadza się w wielu kontekstach
głuchoty. Rola Marii jako babci polega na pomocy córce i wnukom. Ta „podwójna troska” jest jednak dla Marii ciężarem: całe życie... na niczym w zasadzie... na
pomaganiu... dzieciom, wnukom (...) na okrągło: dzieci, praca, dom, dzieci (...),
nie ma człowiek dla siebie, cóż mam robić, że są takie dzieci? Cóż robić? Radzić
sobie i pomagać.
Głuchota wnuków odebrała Marii radość życia i bycia babcią: nie myślę nawet, kiedy się uśmiechnąć (...) nie ma radości w życiu. Co to za radość, jak wiecznie
człowiek zmartwiony? Nie mam się z czego cieszyć, bo człowiek jest już zmęczony...
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Oprócz opieki, nad wnukami Maria podejmuje też względem nich działania
dydaktyczne oraz terapeutyczne. Mówiąc o sobie: jestem jak druga mama, faktycznie przejmuje na siebie wiele zadań rodziców (śpiewa im, czyta, rysuje, ogląda bajki, wykonuje zadane ćwiczenia logopedyczne i słuchowe), które nie tylko
budują szczególne więzy pomiędzy babcią i wnukami, ale stają się podstawą do
współdziałania z innymi osobami w nowym środowisku. Maria ma świadomość,
że dzięki niej wnuki podnoszą swoje kompetencje językowe i komunikacyjne.
Zgodnie z przekonaniem, że nie tylko wnuki uczą się od dziadków, ale też
dziadkowie uczą się od wnuków, z narracji Maria wynika, że wnuki pomagają jej
zaakceptować niepełnosprawność, inność drugiego człowieka oraz zrozumieć,
że jest to proces, a nie jednorazowy akt. W przypadku Marii proces akceptacji
doświadczenia głuchoty ciągle trwa. Kobieta uczy się radzenia sobie z nowym,
nietypowym doświadczeniem – podwójnej głuchoty w rodzinie. Nie przychodzi jej to łatwo, ponieważ każde z tych doświadczeń – doświadczenie głuchoty
Tymoteusza i doświadczenie głuchoty Oliwii, chociaż dotyczy tego samego podmiotu doświadczenia, jest inne. W przypadku wady słuchu starszego wnuka jego
niepełnosprawność była dla Marii zupełnie nowym i do tego obcym doświadczeniem. To dzięki byciu babcią niesłyszącego Tymoteusza Maria poznawała, czym
jest brak słuchu. Być może dlatego inaczej interpretuje doświadczenie głuchoty
Oliwii – ukochanej wnuczki. Gdy Maria usłyszała diagnozę (z całą pewnością
niespodziewaną), głuchota nie była jej zupełnie obca. Sama narratorka podejmuje refleksję, że być może to doświadczenie z Tymoteuszem ukształtowało jej
relację z wnuczką Oliwią. Maria przyznaje, że pierwsze doświadczenie głuchoty
w rodzinie służy drugiemu doświadczeniu: Już tak człowiek więcej wie, co i jak.
Z narracji Marii nie wynika jednak, aby chciała i potrafiła „odwdzięczyć się” Tymoteuszowi, za to, że „przetarł szlaki” do świata ciszy Oliwii.
Maria, choć nie mówi o tym wprost, sama również potrzebuje wsparcia. Zarówno emocjonalnego, jak i informacyjnego. Być może gdyby miała szansę spotkać
się z innymi rodzinami – babciami i dziadkami, którzy współuczestniczą w wychowaniu wnuków z wadą słuchu i podzielić się swoimi problemami, zarówno tymi,
z którymi trudno jej się uporać, jak i tymi, dla których znalazła już rozwiązanie, jej
postrzeganie codzienności nabrałoby nowego sensu. Świadczy o tym konstatacja
kobiety kończąca jej blisko dwugodzinną opowieść: nikt nigdy ze mną na ten temat
nie rozmawiał. Wyraża to terapeutyczny aspekt andragogicznych badań jakościowych dla badanych oraz uzasadnia potrzebę ich prowadzenia dla badaczy.
Przeprowadzona analiza strukturalna narracji rodzi przekonanie, że interpretacja jednostkowego doświadczenia może stać się impulsem do podejmowania inicjatyw związanych z całożyciowym uczeniem się dorosłych. Możliwość
uczestniczenia w grupach wsparcia, dzielenia się swoim doświadczeniem byłaby dla Marii bardzo cenna i wskazana. Z narracji Marii nie wynika też, aby
kiedykolwiek uczestniczyła w jakimś szkoleniu, wykładzie dotyczącym wady
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słuchu u dzieci. Kilkakrotnie w trakcie trwania narracji, Maria wyznaje: tego
nie wiem dokładnie – chodzi np. o częstotliwość wymiany baterii w implancie,
częstotliwość wizyt u audiologa, rokowań dotyczących rozwoju języka u dzieci
itp. A rzetelna, wieloaspektowa wiedza na temat głuchoty z pewnością pomogłaby Marii w dźwiganiu tych – jak to sama określa – kamieni. Być może nawet
poprzez otrzymane wsparcie owe kamienie stałyby się choć trochę lżejsze.
Przykład Marii wskazuje na potrzebę edukacyjnego wspomagania dorosłych w interpretacji życiowych doświadczeń oraz wykorzystania ich jako źródła
wiedzy o genezie problemów i sposobach ich rozwiązywania. Niemal wprost
wskazuje na potrzebę opracowania takiego systemu.
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Streszczenie
Zmiany społeczne i kulturowe oraz ogólna sytuacja demograficzna wpłynęły zarówno na
zmianę struktury rodziny, jak i na rozumienie ról pełnionych przez poszczególnych jej
członków, w tym także dziadków. W specyficzny sposób w rolę babci, czy dziadka wpisują się osoby, które doświadczają niepełnosprawności wnuków. Z uwagi na fakt, że około
95% dzieci głuchych rodzi się w rodzinach słyszących, dla członków rodzin głuchota jest
zjawiskiem nowym, trudnym i wzbudzającym lęk. Celem niniejszego opracowania jest
poznanie, analiza i zrozumienie doświadczeń życiowych w kontekście relacji pomiędzy
dziadkami i ich niesłyszącymi wnukami z biograficznej perspektywy babci dwojga wnucząt niesłyszących od urodzenia.
Z analizowanej narracji jednoznacznie wynika, że głuchota wnuków może być czynnikiem niszczącym pozytywne emocje związane z narodzinami wnuków i możliwością
uczestniczenia w ich wychowaniu. Zarówno dziadkowie, jak i wnuki stają w obliczu
nowej sytuacji wyznaczającej specyfikę tradycyjnych ról poszczególnych członków rodziny. Stwarza ona jednak szansę wzajemnego uczenia się, która może być w pełni wykorzystana, tylko wówczas, gdy również dziadkowie otrzymają wsparcie w interpretacji
ich życiowych doświadczeń.
Słowa kluczowe: dziadkowie, wnuki, głuchota, doświadczenie, wspomaganie
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Summary
Grandparents facing the grandchildren’s deafness.
A perspective of one biography
Social, cultural changes and the general demographic situation have influenced
both changes in family structure and the understanding of the roles performed by
its members, including the grandparents. In particular, the role of grandmother or
grandfather experiencing the grandchildren’s disability appears to be different. Taking
into consideration the fact that around 95% of deaf children are born in families who
hear, there is a need to notice that for the members of these families, deafness appears
to be a new, difficult, and fear inducing phenomenon. Thus, this article is aimed at
knowing, analysis, and understanding the life experiences in the context of relationship
between grandparents and their deaf grandchildren from a biographical perspective of
a grandmother who has two grandchildren affected by deafness from their birth.
This analyzed narration explicitly results in the implication that the grandchildren’s
deafness can become a factor spoiling the positive emotions connected with the birth of
grandchildren and the opportunity to participate in their upbringing. Both grandparents
and grandchildren face a new situation that designates the specificity of traditional roles
performed by all the members of family. However, this situation creates the chance for
mutual learning, and can be used completely only when the grandparents are supported
in the interpretation of their life experiences.
Keywords: grandparents, grandchildren, deafness, experience, support
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Wychowanie
dla rozwoju człowieka
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Zbudowanie własnej tożsamości u progu dorosłości
warunkiem dalszego rozwoju

Wprowadzenie
Jednym z najtrudniejszych wyzwań, wobec jakich stają ludzie od okresu dorastania, jest adekwatne określanie własnej tożsamości. Adekwatność oznacza
tutaj zgodne z rzeczywistością rozpoznanie u siebie zarówno słabych stron, jak
i różnorodnych możliwości oraz formułowanie na ich podstawie planów i celów
życiowych. Proces ten rozgrywa się w kontekście przekonań jednostki i akceptowanego systemu wartości oraz indywidualnej historii jej życia. Budowanie
tożsamości nierozerwalnie związanie jest z formułowaniem odpowiedzi na pytania: Kim jestem, dokąd zmierzam, co stanowi o sensie mojego życia? Wymaga
zatem poszukiwania informacji o sobie, a także refleksji nad różnymi aspektami
własnej aktywności.
Proces ten zapoczątkowują gwałtowne i wyraźne zmiany w wyglądzie oraz
w zachowaniu i relacjach społecznych, których doświadczają nastolatkowie,
a następnie rozciąga się on na kolejne okresy życia poprzez włączanie i koordynowanie nowych doświadczeń związanych z wypełnianiem ról człowieka
dorosłego. Nagły wzrost oraz rozwój płciowy powodują zakwestionowanie dotychczasowej tożsamości dziecka i pierwsze próby postawienia pytania: kim
jestem wobec doświadczanych zmian1. Rozwój poznawczy, który w tym okresie
polega na tworzeniu struktur myślenia formalno-operacyjnego pozwala młodemu człowiekowi korzystać z informacji o sobie pochodzących z różnych źródeł od znaczących osób, a także porządkować kolejne doświadczenia związane
**
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z różnymi dziedzinami jego aktywności, by następnie dedukować wynikające z nich charakterystyki własnej osoby. Początkowo dorastający napotykają
w tworzeniu spójnego wizerunku na wiele trudności, które wynikają z dużej
różnorodności źródeł wykorzystywanych informacji. Jednakże określenie własnej tożsamości stanowi warunek do dalszego rozwoju jednostki oraz możliwości realizacji zadań rozwojowych człowieka dorosłego2. Wiedza o własnych
możliwościach i ograniczeniach stanowi podstawę do planowania i rozwijania
aktywności zawodowej, a zdaniem Erika Eriksona, tylko osoby, które wiedzą
k i m s ą, potrafią właściwie rozstrzygnąć kryzys specyficzny dla okresu wczesnej dorosłości określany jako: intymność – izolacja3. Wkraczanie w dorosłość
jest krytycznym czasem, w którym osoba integruje informacje o sobie samej
jako jednostce żyjącej w społeczeństwie.
Konstruowanie własnej tożsamości przez młodych dorosłych
w kontekście aktywności internetowej
Jak wskazują potoczne obserwacje a także badania naukowe, młodzi ludzie we
współczesnych, uprzemysłowionych społeczeństwach z opóźnieniem podejmują właściwe dla ich wieku zadania rozwojowe. Zadania, które jeszcze nie
tak dawno realizowane były przez dwudziestolatków: usamodzielnianie się,
uniezależnianie od rodziców, wstępowanie w związek małżeński czy decyzje
o macierzyństwie, obecnie coraz częściej realizowane są przez trzydziestolatków
albo i starsze osoby4. Udziałem młodych ludzi staje się trudne doświadczenie;
z jednej strony społeczeństwo teoretycznie zapewnia im duże pole wolności do
samodzielnych wyborów dotyczących dróg rozwoju, budowania tożsamości,
z drugiej natomiast, wywierając presję ekonomiczną, ogranicza wiele możliwych
form aktywności. Kłopoty z zatrudnieniem i uzyskaniem stabilizacji życiowej
wymuszają na młodych kształtowanie określonych ścieżek rozwoju, odmiennych od tych sprzed 20-30 lat. Dlatego też analiza stylu życia młodych osób
studiujących oraz po zakończeniu edukacji skłoniła amerykańskiego badacza
Jeffreya Arnetta z University of Maryland do sformułowania propozycji wyodrębnienia w biegu życia człowieka oddzielnego okresu rozwojowego przypadającego na czas między 18. a 25.-29. rokiem życia, który został nazwany
2

3
4

J.J. Arnett, Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the
twenties, „American Psychologist”, 2000, nr 55, s. 469-480.
E. Erikson, Identity – Youth and crisis, New York 1968.
Por. E. Gurba, Wczesna dorosłość, w: Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Warszawa 2011, s. 287-311 oraz W. Zagórska, M. Jelińska, M. Surma, A. Lipska, Wydłużająca
się droga do dorosłości, Warszawa 2012.
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„wyłaniającą się dorosłością” (ang. emerging adulthood)5. Obserwuje się wówczas największe zróżnicowanie w tej grupie ze względu na status demograficzny.
Styl życia nie jest wyznaczany ani przez rodziców z powodu osiągniętej pełnoletności ani przez role osób dorosłych, bo ról tych nie podjęły. Doświadczają
wówczas swoistego zawieszenia pomiędzy okresem dorastania a dorosłością,
czemu towarzyszy największe w porównaniu z innymi okresami natężenie zainteresowania własną osobą, a także najsilniejsze w stosunku do innych etapów
rozwojowych poczucie własnej mocy i nieograniczonych możliwości. Przygotowanie do wyzwań człowieka dorosłego wymaga sformułowania odpowiedzi
na pytania: Kim jestem, dokąd zmierzam, co stanowi o sensie mojego życia?
Są to kwestie podstawowe dla określenia własnej tożsamości. Jak wspomniano,
zadanie to podejmują już adolescenci, jednakże osiągnięcie dojrzałej tożsamości
w wybranych obszarach aktywności, np. zawodowej, może wydłużać się nawet
do okresu średniej dorosłości6.
Zróżnicowane źródła wiedzy jako czynnik wpływający
na rozwój stylu tożsamości
Okres studiowania jest czasem sprzyjającym poszukiwaniom informacji o własnych możliwościach a także swojego miejsca w świecie. Bogactwo i łatwość
dostępu do różnorodnych informacji może stanowić szansę, ale i utrudnienie
w tym procesie. Jednym ze sposobów nabywania wiedzy w ostatnich czasach
jest możliwość studiowania online. Rozbudowane i coraz bardziej dostępne są
na co dzień, także poprzez urządzenia mobilne z dostępem do Internetu, dobrej
jakości treści edukacyjne na dowolnym poziomie zaawansowania i trudności.
Młodzież korzysta z tych źródeł najczęściej według własnego wyboru i dziedziny zainteresowań. Można oczekiwać, że indywidualne cechy młodych dorosłych
związane z przebiegiem ich rozwoju wyznaczają znaczenie, jakie przypisują różnym źródłom wiedzy i sposobom jej zdobywania a w konsekwencji wyznaczają
stopień korzystania i zaangażowania w proces uczenia się na odległość. W prezentowanych badaniach naszą uwagę skupiliśmy na stylach tożsamości jako
czynnikach warunkujących sposób korzystania przez studentów z e-learningu.
Dynamiczne zmiany we wszystkich dziedzinach życia, brak jednoznacznych
oczekiwań ze strony postindustrialnych społeczeństw wobec swoich członków
oraz wielość dostępnych źródeł informacji o świecie i o sobie z jednej strony
otwierają przed młodymi ludźmi wiele możliwości konstruowania tożsamości,
a z drugiej grożą zamętem tożsamościowym. Szczególną rolę w tym procesie
5
6

J.J. Arnett, Emerging adulthood..., dz. cyt., s. 469-480.
E. Gurba, Wczesna dorosłość, dz. cyt., s. 287-311.
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pełni właśnie przestrzeń Internetu, za pośrednictwem którego współczesny
świat oferuje niemal nieograniczone możliwości budowania własnej tożsamości. Cyberprzestrzeń nie tylko pełni funkcję swoistego lustra, w którym kolejne
rzesze młodych ludzi znajdują swoje oblicze, ale stanowi pierwsze w historii
w pełni interaktywne medium, które pozwala każdemu być nie tylko odbiorcą
informacji, ale i ich twórcą7. Stanowi nie tylko narzędzie pracy czy rozrywki, ale
przestrzeń, do której użytkownik przenosi własną tożsamość, a czasem buduje
nową, różną od tej, jaką posiada w świecie rzeczywistym. Zdaniem Sheldon
Stryker, jeśli jednostki poszukują nowych tożsamości, to zwykle kierują się akceptowanym systemem wartości i w związku z tym „sieciowe Ja większości
użytkowników, komunikujących się poprzez komputerem jest zbieżne z ich tożsamością poza siecią”8. Komunikacja na portalach społecznościowych pozwala
osobie w dowolny sposób prezentować się innym internautom, a także otrzymywać od nich informację zwrotną o sobie i w konsekwencji pod ich wpływem
utrwalać bądź modyfikować konstruowaną koncepcję siebie. Poprzez możliwą
anonimowość w cyberprzestrzeni użytkownik posiada poczucie bezpieczeństwa
i dzięki temu swobodnie prezentuje siebie lub zakłada różnorodne maski. Takie
działanie stanowi swoiste eksperymentowanie z rolami, które według Eriksona
stanowi ważny sposób budowania tożsamości przez młodych ludzi. Śledzenie
losów innych użytkowników sieci, znanych postaci czy autorytetów dostarcza
internautom możliwości włączania do własnego wizerunku akceptowanych
lub pożądanych wzorów osobowych. Wielu młodych ludzi za pośrednictwem
Internetu poszerza też wiedzę o świecie, poznaje poglądy innych ludzi, co może
ułatwiać formowanie światopoglądu, składnika tożsamości.
Proces budowania tożsamości w koncepcji Michaela Berzonsky’ego
Aktywną rolę podmiotu w procesie kształtowania własnej tożsamości podkreśla
Michael Berzonsky, który na gruncie psychologii opisuje tożsamość w kategoriach procesu wykorzystania zasobów poznawczych w trakcie rozwiązywania
problemów życiowych. Jednostka może budować tożsamość na różne sposoby,
które autor nazywa stylami (ang. identity styles). Styl tożsamości oznacza metody,
za pomocą których ludzie konstruują wiedzę o sobie (czyli budują tożsamość)
oraz określają rolę, jaką pełni ona przy podejmowaniu decyzji życiowych9. Autor
7
8

9

S. Turkle, Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, New York 1995.
Za: Cybersociety 2.0: Revisiting Computer Mediated Communication and Community,
red. S.V. Jones, London 1998.
M.D. Berzonsky, J.R, Ferrari, Identity orientation and decisional strategies, „Personality
and Individual Differences” 1996, nr 20, s. 597-606; M.D. Berzonsky, Identity style and
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wyodrębnił trzy style (orientacje tożsamościowego przetwarzania) budowania
tożsamości: informacyjny, normatywny oraz dyfuzyjno-unikowy.
S t y l i n f o r m a c y j n y oznacza aktywne i samodzielne poszukiwanie
informacji o sobie, przetwarzanie jej, porównywanie z dotychczasową wiedzą
o sobie i ocenianie jej przydatności w kontekście budowania koncepcji siebie. Dostrzeżenie rozbieżności pomiędzy osobistymi standardami i posiadaną
opinią o sobie, a informacjami wynikającymi z nowych doświadczeń, staje się
czynnikiem motywującym do dalszych poszukiwań. Odmiennie na takie rozbieżności reagują osoby o dominującym s t y l u n o r m a t y w n y m, bowiem
dążą do podtrzymania dotychczasowego wizerunku. Powstaje on poprzez przejęcie od znaczących dla nich osób wzorów postępowania, a także odwołanie
się do norm rodzinnych, narodowych czy religijnych, które automatycznie internalizują. Głównym celem podejmowanej aktywności jest dla nich ochrona
i podtrzymanie posiadanej wizji Ja. Styl d y f u z y j n o-u n i k o w y reprezentują
osoby, które odsuwają i unikają podjęcia decyzji dotyczących problemowych
kwestii tak długo, jak to możliwe. Osoby o tym stylu tożsamości nie posiadają spójnych przekonań na własny temat, a ich aktywność uwarunkowana jest
głównie czynnikami sytuacyjnymi. Berzonsky wskazał, że w trakcie określania
własnej tożsamości jednostki mogą różnić się siłą motywacji oraz stabilnością
w realizowaniu przyjętego systemu wartości i dążeniu do wybranych celów, co
określił jako „Zaangażowanie”10.
Związek aktywności w Internecie z rozwojem stylów tożsamości
W kontekście koncepcji stylów tożsamości Berzonsky’ego sformułowano problemy: 1) Czy style tożsamości związane są ze sposobem korzystania z sieci internetowej przez młodych dorosłych, 2) Czy siła motywacji i stabilność w realizowaniu wybranych celów (poziom w skali „Zaangażowania”) współwystępuje ze
sposobami korzystania przez osoby badane z Internetu i ich efektami. Aby odpowiedzieć na postawione pytania, przeprowadzono dwa badania empiryczne.
W badaniu uczestniczyło 44 studentów w wieku 21 lat (42 kobiety i 2 mężczyzn)
pedagogiki Akademii Ignatianum Krakowie. Do badania wykorzystano Kwestionariusz Stylów Tożsamości (ISI-5) autorstwa Michaela Berzonsky’ego, Barta
Soenensa, Koena Luyckxa, Luca Goossensa, który zawiera 48 itemów i pozwala
określić poziom trzech stylów tożsamości: s t y l i n f o r m a c y j n y, n o r m at y w n y i d y f u z y j n o-u n i k o w y, a także p o z i o m z a a n g a ż o w a n i a
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well-being: The role of commitment, „Identity: An International Journal of Theory and
Research” 2003, nr 3(1), s. 131-142.
M.D. Berzonsky, Identity style and well-being..., dz. cyt., s. 131-142.
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oraz Kwestionariusz Aktywności w Internecie (KAI) składający się z 17 itemów
dla sprawdzenia sposobu i oceny efektów korzystania z Internetu przez studentów11. W tym celu obliczono wskaźniki dotyczące częstości, okresu korzystania
z Internetu, rodzaju wiedzy poszukiwanej w Internecie, funkcje użytkowanych
portali, oceny kosztów i zysków związanych z korzystaniem z Internetu.
W badanej grupie wśród testowanych stylów tożsamości najwyższy poziom
osiągnęły osoby w skali tożsamości informacyjnej, następnie w skali normatywnej i skali dyfuzyjno-unikowej. Skala „Zaangażowanie” wskazująca na siłę
motywacji w realizacji celów kształtuje się na wysokim poziomie. Analiza
(t-Studenta) odpowiedzi badanych pozwoliła stwierdzić, że badani czerpią
(w ich ocenie) więcej korzyści związanych z poznawaniem nowych poglądów (M = 0,66, odch. st. = 0,45), aniżeli z podtrzymywania już posiadanych
(M = 0,14, odch. st. = 0,35). Deklarują, że wykorzystują Internet w porównywalnym stopniu do celów edukacyjnych, jak rozrywkowych, poszukując zarówno wiedzy praktycznej związanej z codziennym życiem, jak i stymulującej
ich rozwój. Analiza korelacji r-Pearsona pozwoliła na stwierdzenie, że wyższy
poziom skali „Zaangażowania” opisujący siłę motywacji i dążenia do realizacji
przyjętych celów i posiadanych poglądów badanych studentów współwystępuje z mniejszym zakresem zmian pod wpływem korzystania z Internetu w ich
poglądach politycznych (r = −0,43) oraz większym nasileniem poszukiwania
wiedzy edukacyjnej i związanej z rozwojem (r = 0,34).
W drugim badaniu uczestniczyło 91 studentów w wieku 21 lat (77 kobiet
i 14 mężczyzn) z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz Kwestionariusza do badania Stylów Tożsamości wykorzystanego
też w omówionym powyżej badaniu, zastosowano Kwestionariusz E-learningu,
opracowany przez Ewę Gurbę i Krzysztofa Gurbę, do oceny stopnia i sposobu
korzystania przez studentów z e-learningu. Kwestionariusz ten zawiera 6 pytań
dotyczących tego, z jakich form edukacji korzystają studenci (skala E-znajomość), jakie miejsce wśród nich zajmuje uczenie na odległość i jak oceniają
wartość tej formy edukacji (skala E-szansa) oraz czy planują korzystać z uczenia na odległość w kolejnych etapach edukacji (skala E-plany). Obydwa badania przeprowadzono zespołowo w trakcie wykładów akademickich. Również
w tej grupie badanych dominował informacyjny styl budowania tożsamości,
a w dalszej kolejności normatywny i dyfuzyjno-unikowy. Poziom skali E-znajomość jest pozytywnie skorelowany z nasileniem informacyjnego stylu tożsamości (r = 0,33), a negatywnie z nasileniem normatywnego stylu tożsamości
(r = −0,24). Poziom skali E-plany jest w pozytywnym związku z nasileniem
11
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dyfuzyjno-unikowego stylu tożsamości (r = 0,25), a negatywnie koreluje z nasileniem skali „Zaangażowanie” (r = 0,35).
Dyskusja wyników
Zestawienie wyników uzyskanych w obydwu badaniach pozwala zauważyć
określone prawidłowości w zakresie charakterystyk stylów budowania tożsamości przez badanych studentów, sposobu korzystania z Internetu, wykorzystania
e-learningu i związków między poszczególnymi stylami tożsamości młodych
w wyłaniającej się dorosłości a formami użytkowania Internetu. Dominującym
stylem budowania tożsamości studentów w obydwu grupach okazał się informacyjny styl tożsamości. W dalszej kolejności występowały style: normatywny
i dyfuzyjno-unikowy. Przypomnijmy, że zgodnie z koncepcją Berzonsky’ego
osoby, u których dominuje informacyjny styl formowania tożsamości intensywnie, samodzielnie poszukują wiedzy, którą mogłyby wykorzystać dla budowania
spójnego Ja. Są otwarte na nowe informacje nawet wówczas, gdy są one niezgodne z dotychczas nabytą wiedzą, także gdy podważają posiadany obraz siebie.
Refleksyjność i krytycyzm pomaga im asymilować nową wiedzę, ale jednocześnie zachować spójność w obrębie Ja. Dla osób, które ujawniają wysoki poziom
normatywnego stylu tożsamości w myśleniu o własnej osobie, o planach i celach,
które zamierzają osiągnąć, ważne jest oparcie na wiedzy i postawach przyjmowanych przez nich autorytetów. W obydwu grupach badanych odnotowano
obecność części młodych ludzi, którzy „żyją chwilą”, nie podejmując wysiłku
określenia ważnego dla nich systemu wartości, w konsekwencji nie kierując się
nim zarówno w dokonywaniu codziennych wyborów, jak i formowaniu dalekosiężnych planów. Informacyjny styl tożsamości, w porównaniu z pozostałymi,
w największym stopniu pełni funkcje adaptacyjne w zmaganiu się z zadaniami
życiowymi i pełnieniu ról społecznych związanych z tymi zadaniami i stanowi
warunek kształtowania autonomii człowieka. Osoby o dominującym informacyjnym stylu tożsamości relacjonują wysoki poziom dobrostanu psychicznego
(ang. wellbeing).
Osoby badane deklarowały, że korzystają z Internetu średnio ponad
3 godziny dziennie, w okresie od ponad 3 lat, a zatem stosunkowo dużo czasu przebywają w sieci. Portale społecznościowe służą im w porównywalnym
stopniu zarówno do indywidualnego i społecznego rozwoju, jak i zabawowego
spędzania czasu. W pierwszym przypadku poszukują wiedzy związanej z zainteresowaniami, dziedziną studiów, a także eksplorują informacje pomocne
dla rozwiązania napotykanych problemów, a w drugim grają w różne gry oraz
interesują się głównie ludycznymi treściami. Zdobywana wiedza jest im bardziej
pomocna w kształtowaniu, modyfikowaniu i poszerzaniu własnych opinii oraz
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poglądów, aniżeli jedynie do utrwalania posiadanego już stanowiska. Aktywne
wykorzystanie Internetu w celach edukacyjnych może wiązać się z dominującym w badanej grupie poziomem informacyjnego stylu tożsamości, bowiem jak
wskazują wyniki, osoby o tym stylu tożsamości posiadają dużą wiedzę o różnych
formach i możliwościach, jakie daje e-learning. Ci młodzi ludzie, którzy kształtując swoją tożsamość poprzez aktywne samodzielne poszukiwanie informacji
o sobie i świecie, odznaczają się jednocześnie wyższym poziomem teoretycznej
wiedzy dotyczącej procesu uczenia na odległość, dostępnych form takiego uczenia oraz deklarują, że często samodzielnie odbyli kursy online. Zatem młodzi
otwarci na nowe informacje poszukują różnych dróg i sposobów zdobywania
tych informacji, korzystając z dostępnych możliwości zdobywania nowych doświadczeń, również związanych z uczeniem na odległość. Jednocześnie ubogą
wiedzę w zakresie możliwości korzystania z e-learningu reprezentują studenci
charakteryzujący się wysokim poziomem normatywnego stylu tożsamości.
Można przypuszczać, że osoby o tym stylu tożsamości, dążące do podtrzymania utworzonej umysłowej reprezentacji otaczającego świata i własnej w nim
osoby na podstawie wzorców pochodzących od autorytetów, w małym stopniu
otwarte są na nowe sposoby zdobywania wiedzy i nie wykazują nimi zainteresowania, tym bardziej, że w procesie uczenia online trudniej, aniżeli w realnej
rzeczywistości, doświadczyć spotkania ze znaczącą postacią pełniącą rolę autorytetu. Duża różnorodność poglądów przedstawiana na stronach internetowych
może wzbudzać u nich lęk związany z nieporadzeniem sobie z wiedzą pozostającą w sprzeczności z już posiadaną wizją własnej osoby i koncepcją życia.
Wprawdzie nie udało się wskazać istotnych związków korelacyjnych między poszczególnymi stylami tożsamości a sposobami korzystania z Internetu, jednakże
korzyści posługiwania się Internetem, na jakie wskazują badani: poszukiwanie
nowej wiedzy, innych niż własne poglądy, sugerują budowanie koncepcji siebie
w sposób opisywany przez informacyjny styl tożsamości. Osoby o wyższym poziomie dyfuzyjno-unikowego stylu tożsamości częściej deklarują chęć stosowania technik e-learnigowych do uczenia się i egzaminowania. Uzyskana zależność
może być zrozumiana w kontekście cech osób o tym stylu tożsamości w taki
sposób, że łatwo podejmują one różne decyzje i formułują deklaracje, które nie
wynikają jednak z wewnętrznego przekonania i nie wiążą się zaangażowaniem
w ich realizację.
W prezentowanych badaniach interesujące okazały się zależności pomiędzy
poziomem skali „Zaangażowania”, a efektami korzystania z Internetu. Wystąpiła
bowiem istotna ujemna zależność pomiędzy poziomem skali „Zaangażowania”
a wskaźnikiem zmiany poglądów politycznych pod wpływem informacji internetowych oraz pozytywna korelacja pomiędzy poziomem „Zaangażowania”
a częstością poszukiwania w Internecie wiedzy związanej z edukacją i rozwojem. Jeśli osoby odznaczają się stabilnością w realizowaniu przyjętego systemu
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wartości i wybranych celów oraz z dużą motywacją podejmują działania w kierunku realizowania wypracowanej koncepcji własnej osoby definiowanej przez
określony światopogląd i poglądy społeczno-polityczne, to nie zmieniają ich
łatwo pod wpływem informacji pochodzących z Internetu. Jednocześnie stabilność poglądów, pomimo różnorodności napływających informacji, może
wzmacniać angażowanie się w wybranym kierunku kształtowania własnej osoby.
Młodzi ludzie o silnej motywacji do realizacji własnych celów, którymi w okresie studiowania mogą być rozwój zainteresowań, zdobycie nowej lub poszerzenie posiadanej wiedzy, tym właśnie celom podporządkowują swoją aktywność
związaną z Internetem.
Podsumowanie
Łatwość dostępu do różnorodnych informacji, jaką daje „obecność w sieci”, może
stanowić dla młodych użytkowników Internetu zagrożenie zamętem tożsamościowym związanym z nieumiejętnością poszukiwania, wyboru oraz asymilowania w struktury koncepcji własnej osoby wiedzy pomocnej w budowaniu
spójnej tożsamości. Jak pokazały przytoczone wyniki badań, sposób korzystania
z Internetu przez studentów, czyli osoby u progu dorosłości, może wynikać z jednej strony z dominującego u nich sposobu budowania tożsamości, szczególnie
nasilenia motywacji w dążeniu do realizacji koncepcji siebie, a z drugiej, „użytkowanie sieci”, szczególnie poprzez e-learning sprzyja realizacji stawianych sobie
celów związanych z edukacją i własnym rozwojem.
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Streszczenie
Przedmiotem refleksji i analiz przedstawionych w artykule jest proces budowania tożsamości studentów, a także dojrzałość i jej związek ze sposobami korzystania z Internetu
i wizji młodych ludzi oraz wpływów na ich obecność w sieci. Wyniki dwóch badań
pozwalają powiedzieć, że studenci ujawniają przede wszystkim styl informacyjny. Deklarują systematyczne korzystanie z Internetu zarówno w celach edukacyjnych, jak i rozrywkowych. Im więcej mają wiedzy na temat różnych form e-learningu, tym bardziej
aktywnie i niezależnie budują swoją tożsamość. Osoby, które są bardziej zaangażowane
w wypełnianie swoich celów życiowych, są odporniejsze na zmianę swojego punktu
widzenia (w wyniku informacji z Internetu), a korzyści, jakie czerpią z działalności on-line, to możliwość zdobywania nowej wiedzy i poszerzenia ich osobistych perspektyw.
Słowa kluczowe: wczesna dorosłość, tożsamość, rozwój a korzystanie z Internetu,
e-learning
Summary
Building your own identity on the threshold of adulthood
is a condition for further development
The subject matter of the reflections and analyzes presented in the article is the process
of student identity building, as well as emerging adulthood and its connection with the
ways of using the Internet and young people’s vision of the effects of their presence on
the network. The results of two research studies allow us to say that students reveal above
all the Informative Identity Style. They declare a systematic use of the Internet, both
for educational purposes and for fun. The more actively and independently they build
their identity, the more knowledge they possess about the different forms of e-learning.
Persons who are more committed to fulfilling their life goals are more resilient to
changing their viewpoint as a result of getting information from the Internet, and among
the benefits they draw from the online activity are the ability to acquire new knowledge
and a broadening of their personal perspectives.
Keywords: early adulthood, identity, development and use of the Internet, e-learning
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Samowychowanie
drogą osobistego rozwoju człowieka

Na przełomie XIX i XX wieku Friedrich W. Foerster (1869-1966) podjął, jako
jeden z pierwszych, problematykę samowychowania. Ten wybitny reprezentant pedagogiki chrześcijańskiej wniósł niepowtarzalny wkład w budowanie
wiedzy o samowychowaniu. Swoją teorię samowychowania wywiódł z analizy
poglądów zarówno filozofów starożytnych, średniowiecznych, jak i późniejszych epok. Przedmiotem samowychowania według Foerstera jest charakter
wychowanka i wychowawcy, zaś proces jego kształtowania i rozwijania zależy
tak od ich wrażliwości i postawy religijnej, jak i osobistego „aktywizmu”, który
należy kojarzyć z wolą człowieka1. Foerster przekonywał, że samowychowanie
jest integralnie związane z wychowaniem i odnosił je w głównej mierze do celu
i środków działań pedagogicznych. Celem samowychowania jest według tego
pedagoga umocnienie życia wewnętrznego człowieka. Foerster powiada, że
istotą charakteru jest silna i niezmienna osobowość, która nie poddaje się zewnętrznym wpływom, lecz decyduje o niej
(...) niewyczerpane źródło duchowego przeświadczenia, któremu pozostanie wierną, choćby przez śmierć. Niezawisłość osobowości od świata zewnętrznego już
w najogólniejszym rozumieniu jest pierwszą oznaką, pierwszą zapowiedzią tego, co
w pozytywnym pojęciu nazywamy charakterem2.

Dzięki charakterowi i silnej woli człowiek inaczej postrzega świat zewnętrzny, inaczej się z nim układa, inaczej wartościuje otaczającą rzeczywistość3.
**

1

2
3

Prof. dr hab. Andrzej M. de Tchorzewski – kierownik Katedry Pedagogiki Ogólnej i Teorii
Wychowania, Akademia Ignatianum w Krakowie.
Por. F.W. Foerster, Wychowanie i samowychowanie. Wskazania zasadnicze dla rodziców
i nauczycieli, duszpasterzy i piastunów młodzieży, tłum. J. Kretz-Mirski, Warszawa–Lublin–
Łódź–Poznań–Kraków, 1920, s. 7.
Tamże, s. 65-66.
Tamże, s. 95.
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Foerster swoją pedagogikę samowychowania dopełnia tezą o roli wolności
w wychowaniu człowieka. Powiada on, że:
U progu swej dojrzałości musi człowiek stanąć przed wielkim albo–albo, jeśli całe
jego dążenie ma się stać wyrazem prawdziwej tężyzny osobistej. (...) Prawdziwa
moc i stałość woli pochodzi jedynie z owego wielkiego tak lub nie wobec świata
i ciemności4.

Jak stwierdza Krzysztof Wawrzyniak
(...) wolność u Foerstera nie jest absolutyzowana, nie jest nastawieniem na aktualne
dogadzanie własnemu „ja”. Wolność to świadomy, trudny wybór absolutnych wartości. Wartość w ten sposób zdobywana i w ten sposób rozumiana, jest drogą ku
Bogu – poprzez zdobywanie autonomii wewnętrznej5.

Kolejne pokolenia pedagogów zajmujących się tą problematyką, bez względu na – nierzadko nawet krytyczny – stosunek do idealistycznych poglądów
Foerstera, podejmują refleksję teoretyczną i rozwijają badania empiryczne nad
samowychowaniem, doceniając rangę i znaczenie tego zagadnienia w obszarze
różnie rozumianej przez nich pedagogiki – od zapoznania się z głównymi tezami opisującymi i wyjaśniającymi fenomen samowychowania oraz praktycznymi
wskazaniami dotyczącymi realizacji tego procesu. W pierwszej połowie XX wieku zagadnienie samowychowania podejmowało wielu innych pedagogów europejskich, zwłaszcza niemieckojęzycznych, ale także polskich, reprezentujących
różne nurty myślenia i refleksji dotyczących wychowania. Problematyka ta poszerzana była o ustalenia i wyniki badań rozwijających się wówczas wielu nauk
i dyscyplin szczegółowych zajmujących się człowiekiem, któremu przypadało
żyć w dynamicznie zmieniających się warunkach politycznych, społecznych,
ekonomicznych i kulturowych. To właśnie one wywierały – z jednej strony –
wpływ na odmienne od dotychczasowego postrzeganie człowieka i kreowanie
nowych koncepcji oraz teorii wychowania, socjalizacji i edukacji, zaś z drugiej –
na indywidualny wysiłek człowieka w rozwijaniu swojej osobowości, charakteru
i indywidualności.
Do grona tych pedagogów należy zaliczyć m.in. Rudolfa Steinera (18611925), którego poglądy na samowychowanie wiążą się z rozumieniem samoświadomości wychowanka, która ma się odzwierciedlać w refleksyjnym wglądzie we
własne wnętrze. Ten ważny element procesu samowychowania ma prowadzić
do samopoznania. Steiner uważał, że człowiek „sam w sobie musi się zagłębiać troskliwie, zasięgać swojej rady, rozważyć swoje obowiązki, rozmyślać nad
4
5

Tamże, s. 57.
K. Wawrzyniak, Problem samowychowania w polskiej pedagogice katolickiej (od Encykliki
„Divini illius Magistrii” do Soboru Watykańskiego II), Bydgoszcz 2002, s. 27.
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treścią i celem życia”6. Ważną rolę w działaniu samopoznawczym odgrywa znajomość i rozumienie podstawowych cnót, do których zaliczał prawdomówność,
tolerancję, szlachetność, szczerość, uczciwość, dobroć i zrównoważenie. Dzięki
nim wychowanek kształtując swój charakter przyczynia się do własnego rozwoju.
Niemiecki filozof i psycholog William Stern (1871-1938) uważał, że istotą
samowychowania jest osobowość człowieka, która rozwija się w nim poprzez
realizację odpowiednio dobranych celów, które wyrażają najważniejsze wartości.
Odwołując się do introcepcji7, postawił tezę mówiącą, że człowiek winien pokierować swoim życiem tak, aby jego zachowanie względem wartości uświęconych
było zarazem spełnieniem własnej wartości8. Osobowość posiada człowiek –
osoba, którą Stern ujmuje jako
(...) takie istnienie, które mimo wielości części stanowi realną, sobie właściwą, posiadającą samoistny cel, jedność i jako taka, mimo wielości funkcji częściowych,
wykonuje samodzielną, jednolitą, zdążającą do celu czynność9.

Z kolei Georg Kerschensteiner (1854-1932) uważał, że istotą samowychowania jest wewnętrzny rozwój wychowanka, który polega na kształtowaniu struktur duchowych i przyzwyczajeń moralnych. Odróżnia on osobowość od indywidualności. Na indywidualność człowieka składają się dwa typy charakteru:
biologiczny i właściwy. Charakter biologiczny to wrodzony układ sił przyrodniczych wyrażający się odpowiednimi reakcjami. Z kolei charakter właściwy to
ukształtowana siła woli gwarantująca dostosowanie postępowania do przyjętych
zasad. W teorii tego pedagoga pojawia się trzeci typ określony jako charakter
etyczny, który w gruncie rzeczy odnosi się do osobowości składającej się z czterech głównych elementów: siła woli, jasność sądu, subtelność i wzruszalność10.
Składniki te umacniają się i rozwijają dzięki indywidualnemu wysiłkowi wychowanka, doskonalą jego stronę duchową, wyzwalają samodzielność i twórczość.
Tak rozumiany proces samowychowania znajduje najlepsze warunki w systemie
nauczania jaki może oferować tzw. szkoła pracy11, której pomysłodawcą był John
Dewey (1859-1952), przedstawiciel progresywizmu w pedagogice.
Poglądy na samowychowanie Hugona Gaudiga (1860-1923), również
niemieckiego pedagoga, można sprowadzić do tezy mówiącej, że zasadniczą
6
7
8
9

10

11

R. Steiner, Jak uzyskać poznanie wyższych światów, Wilno 1926, s. 23.
Introcepcja to wchłonięcie w siebie tego, co zewnętrzne i uznanie za wewnętrznie własne.
Por. W. Stern, Person Und Sache. Systems des Kirschen Personalismus, Leipzig 1923, t. 3, s. 413.
Cyt. za: J. Tarnowski, Problem chrześcijańskiej pedagogiki egzystencjalnej, Warszawa 1982,
s. 142.
Por. G. Kerschensteiner, Charakter, jego pojęcie i wychowanie, Warszawa 1932, s. 13-42
i 71-115.
Por. K. Sośnicki, Jerzy Kerschensteiner, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1933, s. 57-87.
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metodą rozwijania osobowości wychowanka jest zachowanie harmonii pomiędzy wrodzoną indywidualnością a środowiskiem kulturalnym. Uważał on samorzutną działalność duchową wychowanka jako coś, co można objąć terminem
samowychowanie. Rezultatem tego procesu jest uszlachetniona indywidualność wychowanka. Winna ona się wyrażać panowaniem nad sobą, urzeczywistnianiem obranego ideału oraz określaniem siebie samego we wszystkich
dziedzinach życia12. Drogą osiągania rozwiniętej i ukształtowanej osobowości
był indywidualny wysiłek podejmowany zgodnie z wolną wolą, bez przymusu
zewnętrznego. Gaudig pojmuje samowychowanie jako urzeczywistnianie przez
wychowanka swojego „ja” idealnego, potrafi on realizować ponadindywidualne
i zhierarchizowane cele życiowe. Cele te realizowane powinny być w określonym
systemie wychowawczym, w którym panuje aksjologiczny ład13.
Kwestia formowania siebie jest przedmiotem dociekań filozoficznych i psychologicznych Eduarda Sprangera (1882-1963), twórcy koncepcji typologii
osobowości ludzkich. Uczony ten wyodrębnił następujące typy osobowości
człowieka: poznawczy, etyczny, estetyczny, społeczny, władczy, ekonomiczny
i religijny. Każdy z tych typów zmierza do formowania siebie samego poprzez
samopoświęcenie, samoopanowanie, samopotwierdzanie oraz kierowanie się
wartościami religijnymi, które w zależności od typu osobowości stają się dla
każdego z nich elementami istotnymi i rzutującymi na urzeczywistnianie się
samego siebie. Spranger wyodrębnił także typy bardziej złożone osobowości,
do których zaliczył typ techniczny, prawniczy i pedagogiczny14. Psychologia
osobowości Sprangera wpłynęła na dopełnienie dociekań pedagogów na temat
samowychowania, czyniąc tę problematykę bardziej zrozumiałą i przybliżając ją
do podejmowania badań empirycznych w tym zakresie.
W okresie międzywojnia zagadnienie samowychowania podejmują także
polscy pedagodzy i psycholodzy, a ich prace na ten temat pojawiają się w różnych
pracach zwartych i tekstach rozproszonych. Są one z reguły inspirowane założeniami zachodnioeuropejskiej pedagogiki kultury oraz niemieckojęzyczną literaturą, w której dominuje tematyka dotycząca psychologicznych teorii osobowości,
zagadnienia kształtowania charakteru i wolnej woli człowieka. To one w gruncie
rzeczy stanowią kanwę włączenia się polskich uczonych do refleksji i nurtu myślenia o samowychowaniu. Z uwagi na konieczność ograniczenia objętości tego tekstu wymienimy autorów i tytuły ich prac, które bezpośrednio lub tylko pośrednio
podejmują refleksję wokół zagadnień samowychowania. Tematyka ta występuje
12

13
14

Por. H. Gauding, Die Schule im Dienste der Werden den Personalichkeit, Leipzig 1930, t. 3,
s. 51.
Por. K. Wawrzyniak, Problem samowychowania..., dz. cyt. s. 33.
Por. E. Spranger, Lebensformen: Geisteswissenschalftliche Psychologie und Ethik der Persönlichkeit, Halle 1924, s. 109-248.
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w pracach zwartych takich autorów, jak np. Karol Górski15, Sergiusz Hessen16,
Bogdan Nawroczyński17, Władysław Okiński18, Marian Pirożyński19, ks. Wojciech
Piwowarczyk20, Władysław Spasowski21, Stefan Szuman22, jak również w artykułach autorów publikujących w czasopiśmiennictwie periodycznym. Można tam
spotkać m.in. takie nazwiska, jak: Ludwik Chmaj23, Józef Konieczny24, Bronisław
Kulesza25, Józef Młodochowski26, Stanisław Szpetnar27, Zdzisław Wędrychowski28.
Uważna lektura wymienionych prac pozwala skonstatować, że zdecydowana
większość autorów swoje poglądy pedagogiczne na samowychowanie wywodziła z przesłanek chrześcijańskiej filozofii personalizmu i jego teorii konkretnej osoby, dla której podstawową wartością jest każdy człowiek, jego godność
i zapewnienie mu pełnego rozwoju osobowości. Ponadto teksty tych autorów
świadczą o postrzeganiu w ich myśleniu związku, jaki zachodzi między personalizmem a pedagogiką kultury, co ma swoje odzwierciedlenie w ich szczegółowych poglądach na samowychowanie.
Po II wojnie światowej w Polsce, zwłaszcza w latach 1947-1956, na skutek
ofensywy ideologicznej opartej na marksistowskiej filozofii, problematyka samowychowania nie była podejmowana przez pedagogów. Uważano bowiem, że
ma ona zakorzenienie w tzw. pedagogice burżuazyjnej, zaś jedynie słuszna była
teza mówiąca o zasadzie wychowania kolektywistycznego, w którym jednostka
osiąga pełną dojrzałość pod wpływem zespołu realizującego cele i zadania wychowania socjalistycznego.
Nie znaczy to, że problem samowychowania zniknął całkowicie z pola widzenia polskich uczonych. Kontynuatorami, a także kolejnymi badaczami tego
zagadnienia, są przede wszystkim pedagodzy i psycholodzy związani przed
15
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
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K. Górski, Wychowanie personalistyczne, Poznań 1936.
S. Hessen, O pojęciu i celach wychowania moralnego, Warszawa 1934.
B. Nawroczyński, Swoboda i przymus w wychowaniu, Warszawa 1932.
W. Okiński, Procesy samokształceniowe, Poznań 1939.
M. Pirożyński, Kształcenie charakteru chrześcijańskiego, Warszawa 1937.
Ks. W. Piwowarczyk, Charakter i jego istota, Kielce 1938.
W. Spasowski, Zasady samokształcenia, Warszawa 1923.
S. Szuman, Charakter jako wyższa forma przystosowania się do rzeczywistości, Lwów 1938.
L. Chmaj, Osobowość ludzka a autorytet, „Ku Szczytom” 1939, nr 2.
J. Konieczny, Chrześcijańskie zasady wychowania, „Ruch Katolicki” 1936, nr 9-10.
B. Kulesza, Katolicki pogląd na cele wychowania, „Kwartalnik Pedagogiczny” 1933, nr 2.
J. Młodochowski, Refleksje na temat charakteru, „Miesięcznik Katolicki i Wychowawczy”,
Lwów 1928, nr 6.
S. Szpetnar, Jakie ideały winien katecheta stawiać przed oczy dzisiejszej młodzieży, „Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy”, Lwów 1927.
Z. Wędrychowski, Samowychowanie, „Ruch Katolicki” 1936, nr 11.
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wojną z nurtem pedagogiki kultury i pedagogiki chrześcijańskiej29. Podejmują
oni próbę zachowania, a nawet obrony idei samowychowania przed całkowitym
wyeliminowaniem jej z polskiej powojennej myśli pedagogicznej. Do podstawowych kwestii, jakimi zajmują się w swoich dociekaniach, należą zagadnienia
związane ze strukturą osobowości, samopoznaniem, kształtowaniem charakteru
i woli, swobodą i przymusem w wychowaniu.
Spośród publikacji z tamtego okresu warto zwrócić uwagę na niewielką pracę
z roku 1946, której autorem jest Mieczysław Kreutz30. Kształcenie charakteru
to książka, w której autor pomija rozważania teoretyczne na temat charakteru,
nie definiuje tego pojęcia, lecz skupia się na praktyce nabywania umiejętności
wpływania na przyszłe postępowanie człowieka. Powiada on, że należy po prostu
(...) postawić problem empirycznie, to znaczy nie pytać o to, jak kształcić charakter,
lecz o to, jak wpłynąć na przyszłe postępowanie – czyli mówiąc konkretnie, jak zrobić,
aby ktoś nie kradł, nie krzywdził drugich, nie dokuczał im, nie pił – lub pozytywnie –
by pomagał drugim, pracował pilnie, sumiennie wykonywał swe obowiązki itd.31

Taki pogląd autora może prowadzić do wniosku, że charakter jest/może być
w jakimś sensie przedmiotem samowychowania. Jego samego zaś interesują
metody/techniki kształtowania charakteru, które kierują człowieka do ustawicznej pracy nad sobą samym. Kreutz podkreśla, że kształtowanie charakteru,
podobnie jak zdrowie wymaga ciągłych starań32. Autorską metodę kształtowania
charakteru konstruuje na zasadach wyprowadzonych z psychologii woli.
Pogląd Kreutza inspiruje do skonstruowania modelu samowychowawczej
pracy nad sobą, której punktem centralnym – zgodnie z sugestią autora – jest
charakter człowieka. Psychologia i pedagogika różnie definiują charakter. Wielu reprezentantów tych dyscyplin zajmuje w tym względzie różne stanowiska.
Niemniej na ogół uważa się, że przez charakter należy rozumieć zespół względnie stałych cech psychicznych (lub psychofizycznych), właściwych każdemu
konkretnemu człowiekowi, które przejawiają się w jego postępowaniu. Względnie stałe cechy można kształtować niekoniecznie poprzez wychowanie, ale również w procesie samowychowania, czyli osobistej pracy nad sobą, przyczyniając
się w ten sposób do optymalizacji własnej osobowości. Jej ważnym elementem
pozostaje charakter. Na strukturę modelu samowychowawczej metody/techniki kształtowania charakteru składają się określone cele, zadania i osiągane
rezultaty. Ich wzajemny układ przedstawia tabela 1.
29

30
31
32

Do nich zaliczyć można: S. Baley’a, M. Dybowskiego, M. Kreutza, S. Kunowskiego, B. Nawroczyńskiego, S. Szumana i innych.
M. Kreutz, Kształcenie charakteru, Warszawa 1946.
Tamże, s. 16.
Por. tamże, s. 18.
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Tabela 1. Elementy strukturalne modelu techniki kształtowania charakteru
Struktura modelu techniki kształtowania charakteru
Etapy

Pierwszy

Drugi

Trzeci

Czwarty

Piąty

Zadania

Rezultaty

Analiza aktualnego stanu własnego charakteru:
Jaki jestem? Jakie mam wady,
a jakie zalety?

Cele

Wybór i opis optymalnego postępowania
na rzecz zmian charakteru:
Co mogę zrobić, aby
stać się lepszym?

Przyjęcie założeń
i planu realizacji zmian
w procesie działań nad
własnym charakterem:
Nad czym i w jakim
czasie będę nad sobą
pracował?

Wybór metod/technik wspomagających minimalizację wad
i optymalizację cnót:
W jaki sposób będę opanowywał
wady i dążył do wzmocnienia
cnót?

Podjęcie konkretnych
czynności i działań
usprawniających
postępowanie:
Czy wybieram właściwe techniki pracy nad
sobą?

Określenie uzyskanych
efektów:
Czy moje postępowanie
przyczynia się do bycia
lepszym?

Uświadomienie sobie koniecznych zmian w dotychczasowym
sposobie postępowania:
Czy postrzegam skuteczność
wybranych technik i środków
doskonalących mój charakter?

Modyfikacja czynności i działań
usprawniających
postępowanie:
Co powinienem zrobić,
aby usprawnić proces
kształcenia swojego
charakteru?

Wprowadzenie pożądanych zmian w zakresie
czynności, działań
i postępowania:
Czy ich modyfikacja lub
całkowita zmiana
sprawia, że skuteczniej
eliminuję wady a rozwijam cnoty?

Określenie poziomu samorealizacji w procesie kształtowania
własnego charakteru:
Czy wysiłek włożony w proces
kształtowania własnego charakteru był efektywny, bo stałem się
lepszym człowiekiem? Czy wręcz
odwrotnie: nie przyniósł on żadnych rezultatów? Czy jestem taki
sam jak przed podjęciem tego
wysiłku?

Poszukiwanie i przyjęcie w miarę obiektywnych narzędzi
samooceny:
Czy potrafię kierować
się takimi zasadami
i instrumentami, które
pozwalają mi samodzielnie odnieść się do
podjętego wysiłku na
rzecz kształtowania
swojego charakteru?

Systematyczne
podejmowanie prób
oceniania swoich
możliwości w zakresie
kształtowania własnego charakteru:
Czy ocena mojego
charakteru jest zbieżna
z oceną innych osób?

Bardziej dogłębne poznawanie
siebie i swoich możliwości w zakresie kształtowania charakteru:
Czy korzystam – poza własną
wiedzą o sobie – z wiedzy i doświadczenia innych osób, które
mogą mnie wspierać w kształtowaniu własnego charakteru? Czy
rozważam dogłębnie to, co mi
sugerują w tym względzie?

Poszukiwanie kolejnych celów i zadań
kształtujących charakter:
Czy w wyniku refleksji
nad kształtowaniem
własnego charakteru
formułuję kolejne cele
i zadania pracy nad
sobą?

Ciągłe kontynuowanie
działań na rzecz doskonalenia własnego
charakteru:
Czy starcza mi woli, aby
ustawicznie walczyć ze
swoimi wadami i umacniać się w cnotach,
odkrywać kolejne i zmierzać do ich osiągnięcia?

Źródło: Opracowanie własne.
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Opis celów, zadań i efektów kształtowania własnego charakteru podzielono
na pięć szczegółowych etapów. Każdemu z nich przyporządkowano pytania
pomocnicze, jakie mogą towarzyszyć temu, kto świadomie i dobrowolnie lub
pod kierunkiem wychowawcy podejmuje wysiłek samowychowawczy.
Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku następuje kolejny etap bardziej pogłębionych zainteresowań problematyką samowychowania. W przeciwieństwie
do Foerstera, kilkadziesiąt lat później, Miron Krawczyk stwierdza, że „samowychowanie (...) jest w istocie jedynym sposobem przejścia z fazy heteronomii
do fazy autonomii, a więc ukształtowania osobowości wewnętrznie wolnych,
to znaczy wyzwolonych z przymusu zewnętrznego”33. Autor nie wyjaśnia, co
rozumie przez termin „osobowość wewnętrznie wolna”, jak i nie odwołuje
się do żadnego teoretycznego modelu osobowości, które niekiedy wzajemnie
wykluczają się, o czym świadczą badania z zakresu psychologii osobowości34.
Wśród wielu współczesnych pedagogów wizja samowychowania przyjmuje postać jednego z ważnych czynników rozwoju osobowości człowieka35. Jednak
wydaje się, że jest to podejście nie do końca ukazujące istotę i znaczenie terminu samowychowanie. Ponadto pedagodzy mają pewną skłonność do utożsamiania samowychowania z takimi terminami, jak: samokształcenie, samodoskonalenie, praca nad sobą, samo kształtowanie, autokreacja oraz kierowanie
własnym rozwojem. Nadawanie im treści i zakresu zależy w dużej mierze od
przyjętych założeń filozoficznych, psychologicznych, a nawet socjologicznych,
zaś przede wszystkim od uznawanych przez nich kierunków i koncepcji pedagogicznych. Takie podejście czyni te pojęcia bliskoznacznymi, zachodzącymi na
siebie, lecz posiadającymi własne cechy konstytutywne.
Warto zwrócić uwagę na koncepcję rozumienia terminu samowychowanie
przez młodszą generację pedagogów. Józef Górniewicz odwołując się do założeń
współczesnej pedagogiki humanistycznej powiada, że „samowychowanie rozumiane (...) jako proces kierowania własnym rozwojem, może sprzyjać samorealizacji, a nawet prowadzić do takiego stanu psychicznego i fizycznego człowieka”36.
Autor przypisuje „wyższą jakość” procesowi samorealizacji, gdyż – jak powiada –
„w naukach społecznych samorealizację rozumie się jako pewną właściwość
33
34

35

36

M. Krawczyk, Metody wychowania moralnego, Warszawa 1965, s. 222.
Psychologia osobowości rozumiana jest jako dział psychologii teoretycznej, który podejmuje badania nad kategorią pojęciową osobowości, konstruuje hipotetyczne modele
osobowości.
Por. M. Dudzikowa, Wychowanie przez aktywne uczestnictwo, Warszawa 1987; tejże, Praca
młodzieży nad sobą. Z teorii i praktyki, Warszawa 1993; I. Jundziłł, O samowychowaniu,
w: Encyklopedia pedagogiczna, 1993; A.J. Sowiński, Samowychowawcza aktywność młodzieży, Szczecin 1990; tenże, Samowychowanie w interpretacji pedagogicznej, Szczecin 2006;
Z. Pietrasiński, Kierowanie własnym rozwojem, Warszawa 1997 i inni.
J. Górniewicz, Teoria wychowania. Wybrane problemy, Toruń–Olsztyn 1996, s. 37.
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człowieka, dzięki której osiąga on poczucie szczęścia, spełnienia swoich marzeń, zdolności, odczuwa radość egzystencji w świecie”37. Takie podejście do
samowychowania, które sprzyja samorealizacji człowieka, jest w jakiś sposób
zbliżone do pojęcia formacji osobowościowej, którą w pozateologicznym języku
niektórzy rozumieją jako współwystępowanie procesów dojrzewania, uczenia
się i przystosowania38. Różnorodne elementy składowe tych procesów mają na
celu urzeczywistnienie w sposób względnie trwały i w miarę silny model człowieka, który zawiera/opisuje typowe cechy przypisywane (wynikające z) jego
roli, jaką ma spełniać w grupie/zbiorowości społeczno-kulturowej, do której
przynależy. Jeszcze wyraźniej dostrzec można powiązanie tych trzech kategorii:
samowychowania, samorealizacji i formacji wychowanka w modelu wychowania ignacjańskiego, które podkreśla, że dzięki refleksji, własnemu działaniu
i zgromadzonemu doświadczeniu39 człowiek rozwija swoją osobowość. Kwestia
podobieństw tych terminów wymaga jednak oddzielnego potraktowania, które
przekraczałoby ramy tego artykułu.
Józef Półturzycki przez samowychowanie rozumie „indywidualne dążenia
do zmiany na lepsze cech własnej osobowości, rozwijanie wartościowych cech
swojego charakteru, a także kształtowanie właściwej postawy wobec innych”40.
Autor ten w opisie samowychowania używa terminu charakter, co czyni to
pojęcie zbliżonym do rozumienia go przez przywołanych wcześniej Foerstera
i Kreutza. Podobnie, chociaż znacznie szerzej, definiuje samowychowanie Stefan
Pacek, który pisze, że jest to
(...) świadome i dobrowolne dokonywanie zmian kierunkowych cech własnej osobowości zgodnie z planem osobistego rozwoju jednostki, w celu osiągania optymalnych stosunków z otoczeniem. Na cechy konstytutywne składają się: postawy, przekonania, motywacje, indywidualny system wartości, aspiracje, cele, ideały tworzące
uczuciowo-wolicjonalną i motywacyjną stronę osobowości41.

Pacek idzie znacznie dalej, gdyż z jego próby nakreślenia czym jest samowychowanie wyraźnie można odczytać, że pojmuje je w kategoriach nie jednostkowego fenomenu, lecz procesu, na który składają się pewne elementy wiążące
się w niezamkniętą całość.
37
38
39

40
41

Tenże, s. 34.
Por. S. Siek, Formowanie osobowości, Warszawa 1986, s. 9-11.
Por. Podstawy edukacji ignacjańskiej, Kraków 2006, s. 116; A.M. de Tchorzewski, Wstęp do
teorii wychowania, Kraków 2016, s. 197-200.
J. Półturzycki, Ucz się sam. O technice samokształcenia, Warszawa 1972, s. 8.
S. Pacek, Samowychowanie, w: Encyklopedia oświaty i kultury dorosłych, Wrocław 1986,
s. 290; por. S. Pacek, Aktywność samopoznawcza studentów, Warszawa 1977, tenże, Samowychowanie studentów, Warszawa 1977; tenże, Jak kierować samowychowaniem uczniów,
Warszawa 1984.
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Badacze tej problematyki nawiązują w różnym stopniu do poglądów Foerstera i innych uczonych okresu międzywojennego, wzbogacając ją o najnowsze
osiągnięcia z zakresu wielu nauk o człowieku. Znamienne jest to, że – jak się
wydaje – odwołują się do terminu „aktywizm”, przez który Foerster rozumiał
mechanizm kształtowania charakteru, silnej woli i dążenia do własnej doskonałości42, które miały chronić przed biernością i podatnością człowieka na różne
przejawy degradujące jakość jego życia religijno-moralnego oraz chronić przed
wszelkimi zjawiskami patologicznymi. Użycie przez Foerstera terminu „aktywizm” stanie się w przyszłości pojęciem, na podstawie którego psychologowie
i pedagodzy będą odtąd definiowali samowychowanie jako „aktywność własna”,
„aktywność samowychowawcza”43.
Aktywność własna czy aktywność samowychowawcza są kategoriami ukazującymi istotę samowychowania, w przeciwieństwie do poglądów Foerstera
i Kreutza, którzy utożsamiają samowychowanie przede wszystkim z kształtowaniem charakteru. Współcześni pedagodzy mają na uwadze indywidualny
i szeroko rozumiany osobisty/własny rozwój wychowanka. Rozwój ten uznaje
się za twórczy czynnik potencjału osobowości. Maria Dudzikowa44 sugeruje
holistyczne podejście do rozwoju osobowości, czyli takie, które uwzględnia
wszystkie jej sfery, a nie tylko charakter czy wolną wolę wychowanka.
Termin a k t y w n o ś ć w ł a s n a dookreślił Stefan Szuman, który jako jeden z pierwszych pisze, że:
(...) wszelką aktywność można nazwać w ł a s n ą tylko wtedy, jeżeli (chociażby częściowo) podejmowana jest osobiście, z własnej inicjatywy, na własną odpowiedzialność, postawiony jest jasno określony cel, a poczynania realizowane są ku własnemu
zadowoleniu, a nie dla uzyskania czyjejś aprobaty45.

Z kolei Irena Jundziłł powiada, że „aktywność własna przejawia się między
innymi w samowychowaniu. Prawidłowo pojęty proces refleksyjnego wychowania powinien konsekwentnie prowadzić do takiego stanu, kiedy dziecko zaczyna
kierować sobą świadomie i z poczuciem odpowiedzialności”46. I dalej autorka
mówi: „przez s a m o w y c h o w a n i e będziemy rozumieć czynne ustosunkowanie się człowieka do procesu własnego rozwoju, wyrażające się w regulowaniu swego postępowania”47.
42
43

44
45
46
47

Por. F.W. Foerster, Wychowanie i samowychowanie..., dz. cyt. s. 6-7.
Por. S. Szuman, Aktywność własna jako czynniki rozwoju dziecka w okresie lat 7-14, „Nowa
Szkoła”, 1956, nr 6, s. 566; I. Jundziłł, Aktywizacja dziecka w procesie wychowania, Warszawa 1966, s. 14.
Por. M. Dudzikowa, Wychowanie przez aktywne uczestnictwo, Warszawa 1987.
S. Szuman, Aktywność własna..., dz. cyt., s. 566.
I. Jundziłł, Aktywizacja dziecka..., dz. cyt., s. 14.
Tamże, s. 16.
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Odmienne stanowisko względem aktywności własnej, czy aktywności samowychowawczej, zajmuje Heliodor Muszyński. Pedagog ten uważa, że:
(...) samowychowaniem nazywamy trening w zakresie świadomego kierowania
przez jednostkę własnym postępowaniem i własnym rozwojem. Jest to zawsze wyższy etap pracy wychowawczej i możliwość przejścia do niego świadczy o pozytywnych wynikach dotychczasowego wychowania. Ma więc samowychowanie zawsze
charakter zjawiska występującego wtórnie – jako wynik oddziaływania wcześniejszych wpływów wychowawczych (a także socjalizacyjnych)48.

U podstaw takiego podejścia do samowychowania leży behawioryzm rozumiany jako psychologiczna metoda opierająca się na obiektywnej obserwacji.
Przedmiotem obserwacji są w tym przypadku zewnętrzne przejawy zachowania
człowieka, które osiąga on pod wpływem treningu, czyli systematycznych ćwiczeń mających na celu osiągnięcie sprawności w określonym zakresie. Tak rozumiane samowychowanie nie uwzględnia wewnętrznych procesów psychicznych,
które zachodzą w umysłowości człowieka, w sferze jego przeżyć emocjonalnych.
Objęty tak rozumianym samowychowaniem człowiek nie decyduje o celu własnej aktywności, nie musi czerpać satysfakcji, bądź przeżywać porażek, jakich
doznaje w pracy nad własnym rozwojem. Ma on realizować ćwiczenia, które
zagwarantują realizację planu, jaki kreśli przed wychowankiem nauczyciel wychowawca. Oznacza to, że samowychowanie, zgodnie z poglądem Muszyńskiego
rozumiane jako trening, jest co najwyżej jedynie możliwą do uznania metodą wychowania. Nie do przyjęcia jest potraktowanie w tej metodzie pedagoga
jako trenera. Niestety, współcześnie pojawia się grupa zawodowa nazywająca
siebie trenerami (ang. coach) rozwoju osobistego (jakości życia, higienistami
samopoczucia, poławiaczami dobrostanu, akuszerami sukcesu), którzy mają
przyczyniać się do tego, aby ich klienci poczuli się lepszymi od innych, skuteczniejszymi, atrakcyjniejszymi, powabniejszymi i wydajniejszymi. Ich działania
nie mają nic wspólnego z samowychowaniem człowieka. Coaching uważany jest
często przez psychologów za marketingowy mechanizm oparty na zawłaszczaniu z różnych dziedzin wiedzy pojęć tworzących własny język, dzięki któremu
buduje on własną ideologię nieopartą na żadnej rzetelnej nauce. Takie podejście
nie koresponduje z pedagogicznym rozumieniem procesu samowychowania.
Samowychowanie, być może w bardzo tradycyjnym ujęciu, należy traktować
jako proces dopełniający, bądź równolegle przebiegający do procesu wychowania. Proces samowychowania opierający się na aktywności własnej wychowanka
jest równoznaczny i równie wartościowy jak proces wychowania.
Poglądy pedagogów na samowychowanie przyjmują postać teorii o różnym zasięgu. Ich słabą stroną jest to, że cechuje je ograniczony zasięg, mimo że
48

H. Muszyński, Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976, s. 336-337.
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budowane są na różnorodnych koncepcjach i doktrynach antropologii filozoficznej. Każda z nich próbuje odpowiedzieć na podstawowe pytania o to, kim
jest człowiek, jakie jest jego miejsce w świecie i jaką ma on do spełnienia rolę
w jego współtworzeniu oraz w kreowaniu samego siebie.
Samowychowanie nie jest jednorazowym aktem woli skierowanym przez
podmiot wychowywany na samego siebie. To proces złożony, który towarzyszy
procesowi wychowania wówczas, gdy wychowanek osiąga pewną dojrzałość
i sam potrafi pokierować swoim rozwojem. Uruchomienie procesu samowychowania może nastąpić na różnych etapach dojrzewania człowieka. Bardziej
dojrzali, przy wspomaganiu innych osób (rodziców, wychowawców, spowiedników itp.), podejmują się pracy nad różnymi elementami własnej osobowości,
rozpoczynają pracę nad sobą nawet we wczesnym dzieciństwie. Przejawia się
to próbami zwalczania nieakceptowanych nawyków w zakresie codziennego
zachowania, a także walką z własnymi słabościami różnej natury. Proces pracy
nad samym sobą czyni wychowanka autonomicznym i świadczy o zrozumieniu
jej potrzeby w doskonaleniu samego siebie.
Każdy proces, w tym także proces samowychowania posiada swoją wewnętrzną strukturę. W tym przypadku rozpoczyna się on od „milczącego wejrzenia w samego siebie”, co nie musi oznaczać akceptowania siebie, ale przede
wszystkim uświadomienia sobie nad czym powinienem pracować, co wzmacniać
w sobie, a z czym podjąć zmagania. „Milczenie” służy racjonalnemu przemyśleniu i podjęciu decyzji, które nie zawsze są do końca zrozumiałe, ale pomagają
dostrzec własne lęki wewnętrzne i sprzyja osiąganiu spokoju, który jest niezbędny w chwili podejmowania decyzji nad zmianami swojego wnętrza. Proces samowychowania nie ma być ucieczką od samego siebie, lecz próbą uświadomienia
sobie samemu konieczności nabrania względem siebie dystansu. Milczenie jest
początkiem zmiany samego siebie. To etap, który pozwala podjąć wysiłek zdiagnozowania samego siebie. Wgląd w samego siebie dzięki „milczeniu” wymaga
pokory od człowieka, bez względu na to, czy jest on dorastający, czy dorosły.
„Milczące wejrzenie w samego siebie” leży u progu procesu samowychowania.
Pozwala dostrzec wewnętrzne lęki i je opanować To właśnie w tej fazie człowiek
odkrywa to, jaki jest, jakim chciałby być, jakim powinien być? Poszukuje więc
i definiuje obraz własnej osoby i podejmuje wysiłek nad jego urzeczywistnianiem.
Stąd proces samowychowania można ukazać jako ciągłą, długotrwałą i dynamiczną aktywność własną, która ma służyć doskonaleniu osobistego rozwoju.
Przedstawiona struktura procesu samowychowania ukazuje pewien układ
wzajemnie uzupełniających się elementów, do których należy zaliczyć: świadomość celów, jakie stawia sobie wychowanek podejmujący pracę nad własnym
rozwojem, własną aktywność, która polega na podejmowaniu konkretnych zadań doskonalących oraz dochodzenie i zrozumienie efektów pracy własnej nad
samym sobą.
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Tabela 2. Podstawowe elementy procesu samowychowania
Elementy struktury procesu samowychowania
Elementy
Postrzeganie
i ocena siebie
Wybór ideału/
wzoru

Kierowanie
sobą

Autokrytyczna
refleksja

Aktywność własna

Efekty pracy
nad sobą

Rozpoznawanie i określenie aktualnego stanu
własnego rozwoju

Uświadomienie sobie
samemu negatywnych
i pozytywnych zachowań

Refleksja nad określeniem kierunku dążeń
do własnego rozwoju

Konstruowanie/wybór
ideału lub realnego
wzorca osobowego

Wybór cnót oraz wartości
cenionych i ważnych
w pracy nad samym sobą

Ustalenie programu
i planu pracy nad
własnym rozwojem

Wybór oraz stosowanie
metod i technik niezbędnych do realizacji
zadań związanych z rozwojem własnej osoby

Samodzielna i systematyczna kontrola dążeń do
własnego rozwoju.

Autoocena dokonujących się zmian we
własnym rozwoju

Ocenianie własnych
działań samowychowawczych

Umiejętność odwoływania się do etycznych
pojęć dobra i zła oraz
aprobowanej hierarchii
wartości

Cele
samowychowania
„Milczące wejrzenie
w samego siebie”.
Dialog wewnętrzny

Źródło: Opracowanie własne.

Najlepszą drogą do poznania siebie samego jest analiza własnych działań
i zachowań. To ona jest czynnikiem optymalizującym cały proces samowychowania. Poznawanie samego siebie w tym procesie wyzwala w wychowanku
potrzebę pracy nad sobą. Służą temu obrane przez niego ideały i wzorce, które stara się on zharmonizować z własnymi dążeniami. Podejmowanie zadań
w tym zakresie następuje stopniowo i wymaga nierzadko wysiłku w pokonywaniu własnych słabości i napotykanych trudności. Przeciwnością napotykaną
przez wychowanka w realizacji zadań jest najczęściej nieumiejętność wytrwania w postanowieniach, jakie zamierza realizować i do jakich zobowiązuje się
w procesie samowychowawczym. Wszelkie niepowodzenia, które z tego wynikają, nie powinny zniechęcać, gdyż nigdy nie jest za późno, aby podejmować
od nowa lub kontynuować pracę na doskonaleniem samego siebie. W takich
sytuacjach szczególną rolę mogą odegrać rodzice i wychowawcy, których zadaniem jest wspomaganie wychowanka w momentach zaniechania, wątpliwości,
utraty sensu dalszej pracy nad sobą. Takie podejście wpływa na ukształtowanie
stosunku do samego siebie przez wychowanka i ukazuje mu drogę do samodzielności.
W procesie samowychowania chodzi nie tylko o kształtowanie samego
siebie, własnej osobowości, ale także o konfrontowanie własnego postępowania z postrzeganiem go przez inne osoby. Ten mechanizm służy ciągłemu
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uzupełnianiu i renowacji wiedzy o sobie i wyznaczaniu kolejnych celów i zadań
pracy nad sobą.
Proces samowychowania zawsze zmierza ku upodmiotowieniu człowieka.
Oznacza to, że wychowanek świadomie podejmujący pracę nad własnym rozwojem we wszystkich możliwych jego aspektach przyczynia się do rozumienia
sensu i możliwości własnego bycia w świecie. Samowychowanie kształtuje jego
tożsamość, czyli pozwala mu dostrzec wszystko to, co go odróżnia od innych.
Praca nad sobą przejawia się w wewnętrznym przeświadczeniu wychowanka
o tym, że:
– zawsze i w każdej sytuacji kieruje się on naczelnymi wartościami, które
wyznaczają cele i dążenia, ku jakim zmierza w codziennym życiu;
– mimo pracy nad własnym rozwojem, nie wie on wszystkiego o sobie,
lecz stara się ustawicznie poznawać siebie, swoje pozytywne i negatywne
strony;
– odróżnianie siebie od innych, nie oznacza, że jest on bardziej wartościową
jednostką;
– aktywność samowychowawcza umacnia go w zachowaniu godności osobistej i osobowej;
– szanuje inne osoby mimo ich różnorodnej odmienności49.
Proces samowychowania stwarza zatem możliwości kreowania i wyrażania przez wychowanka siebie samego. Autonomiczne kierowanie własnym
rozwojem prowadzi do nabywania różnych sprawności, które są praktycznym
wymiarem cnót i wartości. Dochodzi się do nich nie tylko poprzez właściwie
zorganizowany proces wychowania, ale przede wszystkim przez proces samowychowania. To dzięki niemu człowiek je nabywa, kształtuje w sobie, rozumie
i potwierdza ich istnienie w swoim postępowaniu.
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Streszczenie
W artykule podjęto próbę ukazania genezy i rozwoju myśli pedagogicznej będących
podstawą współczesnych teorii samowychowania. W czasach nowożytnych zagadnienie samowychowania podejmowali przede wszystkim pedagodzy niemieccy związani
z nurtem pedagogiki chrześcijańskiej. W Polsce problematyka samowychowania znajduje swoje odzwierciedlenie w literaturze pedagogicznej i psychologicznej w okresie
międzywojnia. Po II wojnie światowej nawiązywano do tych poglądów, lecz w latach
1947-1956 uważano je za przejaw pedagogiki burżuazyjnej. Zainteresowanie teorią samowychowania wzrosło w latach 60. XX wieku i podejmowane jest z różnym skutkiem
do czasów współczesnych. Powszechnie uznaje się, że samowychowanie jest procesem
aktywnego ustosunkowania się jednostki do własnego rozwoju. Proces ten zależny jest
od pewnej dojrzałości osoby, która ma świadomość konieczności doskonalenia siebie.
Postrzeganie siebie samego, wybór ideału lub wzorca, ustalenie programu i planu pracy
nad własnym rozwojem oraz autokrytyczna refleksja są stałymi elementami procesu
samowychowania.
Słowa kluczowe: samowychowanie, charakter, rozwój człowieka, metody pracy nad
sobą
Summary
Self-development the way of personal development of human
The article attempts to illustrate the origin and development of pedagogical thought
which forms the basis of modern self-development theory. In modern times, the
problem of self-development was primarily taken up by German pedagogues connected
with the flow of Christian pedagogy. In Poland, the issue of self-development is reflected
in pedagogical and psychological literature in the interwar period. After the Second
World War, these ideas were referred to, but in the years 1947-1956 they were regarded
as a manifestation of bourgeois pedagogy. Interest in the theory of self-development
increased in the 1960s and has been taken up with varying effects to modern times. It
is widely recognized that self-development is a process of the active entertainment of
an individual to his or her own development. This process is dependent on a certain
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maturity of the person who is aware of the need to improve himself/herself. Perceiving
oneself, selecting an ideal or pattern, setting up a program and a plan of work on selfdevelopment, and autocratic reflection are permanent elements of the process of selfdevelopment.

Keywords: self-development, character, human development, methods of working
on oneself
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Rozwój człowieka w pedagogii ignacjańskiej

Wprowadzenie
Pedagogia ignacjańska to podejście w pedagogice, które swoje źródła ma w doświadczeniu Ignacego Loyoli (1491-1556). Doświadczenia i działania, które
były dla niego istotnymi elementami w rozwoju osobowym, spisał w książeczce
Ćwiczeń duchowych. To właśnie Ćwiczenia duchowe dostarczają kryteriów do
wyboru środków i narzędzi, które mogę mieć zastosowanie w procesie wychowania, samowychowania a także w integralnym rozwoju, a nade wszystko samorozwoju osoby, uwzględniając przede wszystkim rozwój duchowy człowieka1.
Rozwój w pedagogii ignacjańskiej nierozerwalnie związany jest z treścią
i metodą Ćwiczeń duchowych św. Ignacego Loyoli2. Ze wszystkich dzieł św. Ignacego ta, jak to powiedział papież Pius XI w encyklice Mens Nostra, „przedziwna książeczka Ćwiczeń, mała objętością, lecz pełna niebieskiej mądrości”3 jest
szczególnym źródłem pedagogii ignacjańskiej4.
Pedagogia ignacjańska w artykule jest rozumiana szeroko i zawsze w odniesieniu do Ćwiczeń duchowych Ignacego Loyoli. Jeżeli przyjąć, za Zbigniewem
**
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Por. Pedagogia ignacjańska – podejście praktyczne 11.
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Por. Podstawy edukacji ignacjańskiej, tłum. B. Steczek SJ, Kraków 2006; W. Żmudziński,
Fundament ignacjańskiej pedagogiki, w: Pedagogika ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu, red. W. Pasierbek, Kraków 2008, s. 51-63; J. Augustyn, Ćwiczenia duchowne jako podstawa pedagogiki ignacjańskiej, w: Pedagogika ignacjańska. Historia. Teoria.
Praktyka, red. A. Królikowska, Kraków 2010, s. 13-22.
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Kwiecińskim, rozumienie terminu „pedagogia” jako całkowity obszar refleksji
nad edukacją rozumianą tutaj jako oddziaływanie na rozwój ludzki, to wnioskować można, że pedagogia jest podejmowana w wielu naukach5. Pedagogia, która
dotyczy dzieci i młodzieży jest swoistego rodzaju prowadzeniem ich, natomiast
w odniesieniu do osób dorosłych pedagogia będzie swoistego rodzaju oddziaływaniem, świadomie wybieranym przez konkretną osobę6. Stąd w artykule
pedagogika ignacjańska rozumiana jest w kategorii całożyciowego i integralnego rozwoju człowieka, która kategorie pojęciowe oraz kategorie związane
z procesem rozwoju człowieka czerpie z Ćwiczeń duchowych Ignacego Loyoli.
Rozwój człowieka to proces, który dzieje się przez całe życie osoby. To nieustanny ruch do przodu, który często dokonuje się po spirali. Życie nie może
istnieć bez rozwoju, ciągłego postępu w kierunku pełni życia, w kierunku życia
doskonałego7. Rozwój to swoistego rodzaju przeobrażanie się, przemiana w osobę doskonalszą. Rozwój, zwłaszcza człowieka dorosłego, wyznaczany jest często
przez kategorię doświadczenia, przeżycia8. Refleksja nad doświadczeniem, refleksja nad rozwojem jest jednym z podstawowych elementów pedagogii ignacjańskiej mającej swe źródło w Ćwiczeniach duchowych Ignacego Loyoli.
Podstawowym i ostatecznym celem rozwoju człowieka jest Jezus Chrystus.
Człowiek został bowiem stworzony „na obraz Boży” (Rdz 1,27)9. Duchowy rozwój proponowany przez św. Ignacego w Ćwiczeniach duchowych dokonuje się
w czterech etapach, tak zwanych tygodniach. Odpowiadają one trzem klasycznym
drogom życia duchowego – oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia10. Tydzień
pierwszy odpowiada drodze duchowego oczyszczenia. Sam św. Ignacy zauważa,
że droga duchowego oczyszczenia „odpowiada ćwiczeniom pierwszego tygodnia”
(ĆD 10). Tydzień drugi bardziej odpowiada drodze duchowego oświecenia: „Droga oświecająca odpowiada ćwiczeniom drugiego tygodnia” (ĆD 10). Natomiast
tygodnie trzeci i czwarty bardziej odpowiadają drodze duchowego zjednoczenia11.
5
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Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie, jaką drogę rozwoju proponuje pedagogia ignacjańska. Teza ta jest rozwinięta z dwóch perspektyw. Przedstawiony jest proces duchowego rozwoju człowieka w Ćwiczeniach duchowych
Ignacego Loyoli oraz charakterystyczne cechy człowieka, który został ukształtowany w dynamice ignacjańskiej w szkołach jezuickich oraz instytucjach opartych na pedagogii ignacjańskiej.
Metodą, którą przyjęto w artykule jest krytyczna analiza dostępnych opracowań, hermeneutyczna interpretacja źródeł pedagogii ignacjańskiej, przede
wszystkim Ćwiczeń duchowych Ignacego Loyoli, a także analiza rekonstrukcyjna.
Droga duchowego rozwoju osoby według Ćwiczeń duchowych
św. Ignacego Loyoli
Rozwój człowieka na drodze duchowego oczyszczenia

Droga duchowego rozwoju w pierwszym tygodniu Ćwiczeń duchowych rozpoczyna się od refleksji nad treścią tak zwanego Fundamentu (El Principio
y Fundamento)12. Rekolektant najpierw rozważa ostateczny cel życia człowieka,
którym jest żywa relacja z Bogiem na wzór Jezusa Chrystusa: „Człowiek został
stworzony” (ĆD 23.1). Metoda, którą podaje św. Ignacy w Ćwiczeniach, polega
na dialektyce przyjęcia i odpowiedzi w relacji z Bogiem. Najpierw przyjmujemy
od Boga Jego czyny i słowa miłości, a następnie odpowiadamy Bogu swoją faktyczną miłością na Jego miłość. Na etapie Fundamentu proces przyjmowania
Bożej miłości św. Ignacy określa czasownikiem: „chwalić”, a proces odpowiadania Stwórcy na Jego czynną miłość czasownikami: „czcić” i „służyć”. Dlatego
w pierwszym zdaniu Fundamentu czytamy: „Człowiek po to jest stworzony, aby
Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją”
(ĆD 23.1)13.
Pierwsze zdanie Fundamentu (ĆD 23.1), a zarazem całych Ćwiczeń duchowych zatacza największy z możliwych kręgów. Jest nim stworzenie, powołanie
człowieka do żywej relacji z Bogiem. Dalsze etapy Ćwiczeń nie tyle poszerzają
bezkresny horyzont relacji człowieka z Bogiem na wzór Jezusa Chrystusa, ile są
czasem i miejscem stałego pogłębiania, jak w spirali wzrostu, wzajemnej więzi
12
13
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prof. dr hab. Irenie Popiołek z okazji 50-lecia pracy artystycznej oraz pracy pedagogicznej, red.
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rekolektanta z Bogiem, aby ostatecznie „we wszystkim miłować Jego Boski Majestat i służyć Mu” (ĆD 233).
W drugim zdaniu Fundamentu rekolektant, pogłębiając proces przyjęcia
miłości od Stwórcy, rozważa cel innych stworzeń: „Inne rzeczy na obliczu
ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla
którego jest on stworzony” (ĆD 23.2). Niezliczona ilość stworzeń istniejących
we wszechświecie jest wyrazem nieskończonej miłości Stwórcy do człowieka.
Człowiek przepełniony i wzruszony tak wielką miłością Stwórcy pragnie odpowiedzieć właściwym korzystaniem ze stworzeń. Ponieważ stworzenie zostało
skażone przez grzech pierworodny, dlatego nie każde może pomagać w umocnieniu więzi z Bogiem. Jako odpowiedź dawaną Bogu pragnie więc „korzystać
ze stworzeń w całej tej mierze, w jakiej mu one pomagają do jego celu, a znów
w całej tej mierze chce się od nich uwalniać, w jakiej mu są przeszkodą do tegoż
celu” (ĆD 23.3). Jego odpowiedzią miłości na Miłość jest także usilne dążenie
do tego, aby być bezstronnym, wewnętrznie wolnym. Chce zatem stawać się
człowiekiem „obojętnym [nie robiącym różnicy] w stosunku do wszystkich rzeczy stworzonych” (ĆD 23.4), aby „pragnąć i wybierać jedynie to, co mu więcej
pomaga do celu, dla którego jest stworzony” (ĆD 23.5)14.
Rekolektant na etapie rozmyślań nad treściami Fundamentu ma głębokie
przekonanie i odczucie, że człowiek rozwija się wówczas, gdy przeżywa wzajemną relację z Bogiem Stwórcą. Rzeczywistością, która zagraża tej relacji jest
grzech. Grzech niszczy relację człowieka z Bogiem, czyli niszczy w człowieku
zdolność przyjmowania darów Bożej miłości, a także niszczy pragnienia i faktyczną odpowiedź człowieka dawaną Bogu. Dlatego zaraz po rozmyślaniach nad
treściami Fundamentu rekolektant podejmuje rozmyślania właściwe dla pierwszego tygodnia Ćwiczeń – rozmyślania o grzechu (zob. ĆD 45-72). Rozumie
bowiem, że „człowiek (...) jest skłonny także do złego i pogrążony w wielorakim
złu, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy”15.
W rozmyślaniach o grzechu jako śmiertelnej przeszkodzie w relacji człowieka z Bogiem św. Ignacy zachęca rekolektanta, aby w poszczególnych medytacjach rozważył obrzydliwość grzechu, patrząc na jego wielorakie niszczące
skutki. Najpierw rekolektant rozważa obrzydliwość grzechu popełnionego przez
innych, czyli grzechu aniołów, grzechu Adama i Ewy oraz grzechu pojedynczego
człowieka (zob. ĆD 45-52). Następnie rozważa grzechy własne (zob. ĆD 5561). Rekolektant, poznając dogłębnie grzech, jego obrzydliwość i przewrotność,
14

15

Por. S. Rendina, Principio e Fondamento, „Appunti di Spiritualità” 24/1988, s. 5-20; M. Ruiz
Jurado, Lo scopo degli Esercizi e la loro natura pedagogica, „Appunti di Spiritualità” 43/1996,
s. 23-37.
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska „O Kościele w świecie współczesnym”, Poznań 2012, 13.
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a zarazem doświadczając bardzo osobiście prawdy, że Jezus Miłosierny wziął na
siebie wszystkie nasze grzechy, bo umiłował nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami, wydaje „okrzyk pełen zdziwienia i wielkiej miłości” (ĆD 60). Dziękuje
też Miłosiernemu Bogu „za to, że darzył go życiem aż do tej pory” (ĆD 61).
W ten sposób, na etapie pierwszego tygodnia Ćwiczeń rekolektant nie tylko
przyjmuje dary w porządku stworzenia od Boga Stwórcy, ale także dary w porządku Zbawienia – dar przebaczenia grzechów od Boga Zbawiciela, pełnego
nieskończonego miłosierdzia16.
W ramach szczerej wdzięczności i odpowiedzi Jezusowi Miłosiernemu za
Jego dary rekolektant nie tylko pyta: „Com powinien uczynić dla Chrystusa?”
(ĆD 53), ale mocno postanawia poprawę i zdecydowaną walkę z wszelkim grzechem w przyszłości: „Postanowić na przyszłość poprawę z pomocą Jego łaski”
(ĆD 61); „Poprawić się i uporządkować (...). Odrzucić od siebie rzeczy światowe
i próżne” (ĆD 63). Jak podkreśla św. Tomasz z Akwinu, „głównym obowiązkiem
początkujących [w życiu duchowym] jest unikanie grzechu i opieranie się pożądliwości, która pociąga nas do przedmiotu przeciwnego przedmiotowi miłości”17.
Etap duchowego oczyszczenia związany jest z osobistym, bardzo głębokim doświadczeniem spotkania z Bogiem, który stwarza i zbawia. Rekolektant rozważając prawdy Fundamentu doświadcza Boga pełnego mocy, dobroci
i nieskończonej hojności. Kiedy rozważa prawdę o grzechu, dogłębnie się przekonuje, że nie tylko nie odpowiedział należycie Bogu Stwórcy na Jego miłość
stwarzającą i podtrzymującą przy życiu, ale wręcz ją odrzucił, raniąc tym samym siebie, Stwórcę i otaczający go świat. Dogłębne przeżycie z jednej strony
nieskończonej dobroci Boga Stwórcy, który dzieli się z nami swoim istnieniem,
następnie jeszcze większej dobroci Boga Zbawiciela, który umiera, aby nas zbawić, a z drugiej strony jasne poznanie swojej niewdzięczności i grzeszności rodzi
w rekolektancie „okrzyk pełen zdziwienia i wielkiej miłości” (ĆD 60). To, co duchowo oczyszcza człowieka na tym etapie rozwoju, to łaska głębokiego poznania
Boga Stwórcy i Zbawiciela, własnej grzeszności i bezgranicznego miłosierdzia
Bożego. Wielką pomocą w głębszym przeżyciu tego etapu duchowego rozwoju
są ignacjańskie Reguły rozeznawania duchów, zwłaszcza te, które są bardziej stosowne na czas pierwszego tygodnia Ćwiczeń (zob. ĆD 313-327) oraz tak zwane
Addycje, czyli „uwagi dodatkowe [pomocne] do lepszego odprawienia Ćwiczeń
i do lepszego znalezienia tego, czego się pragnie” (ĆD 73), zwłaszcza te z nich,
które dotyczą pierwszego tygodnia (zob. ĆD 73-90)18.
Por. S. Rendina, La prima settimana, „Appunti di Spiritualità” 29/1989, s. 19-42.
Cyt. za: R. Garrigou-Lagrange, Trzy okresy życia wewnętrznego wstępem do życia w niebie,
dz. cyt., s. 240.
18
Por. C. Garcia Hirschfeld, Las Reglas de discreción de primera semana (E.E. 313-327),
„Manresa” 60/1988, s. 331-341.
16
17
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Rozwój człowieka na drodze duchowego oświecenia

Kiedy człowiek doświadczy głębokiego oczyszczenia duchowego, wówczas dojrzewa nie tylko do zadania sobie pytania: „Com powinien uczynić dla Chrystusa?” (ĆD 53), ale także do hojnej i wielkodusznej odpowiedzi na wezwanie
Jezusa Zbawiciela. Wezwanie Jezusa: „Pójdź za Mną” (Mk 2,14) jest dla rekolektanta kolejnym wielkim darem Boga Miłości, który wiąże się z darem przyjaźni,
wzajemnej miłości i naśladowaniem Jezusa Chrystusa19.
Drugi tydzień Ćwiczeń duchowych rozpoczyna się właśnie od „Wezwania
Króla Wiecznego” (ĆD 91). Kontemplacja Króla Przedwiecznego (zob. ĆD 9198) jest fundamentalną kontemplacją dla wszystkich dalszych kontemplacji Ćwiczeń. Rekolektant rozważa i kontempluje zaszczytne wezwanie Jezusa Chrystusa.
Dlatego już na samym początku kontemplacji wezwania Króla Przedwiecznego
rekolektant prosi Jezusa o łaskę, „żeby nie był głuchy na Jego wezwanie, lecz
skory i pilny do wypełnienia Jego najświętszej woli” (ĆD 91). Jest przekonany,
że kiedy Jezus wzywa, „wszyscy ludzie, mający rozsądek i zdrowy rozum, ofiarowaliby się całkowicie na trud razem z Chrystusem” (ĆD 96).
Co więcej, rekolektant widząc, jak wiele otrzymał od Boga Stwórcy, a jeszcze
więcej od Jezusa Miłosiernego, teraz nie tylko chce się całkowicie ofiarować na
trud razem z Chrystusem, ale nadto „chce więcej Go kochać i odznaczyć się we
wszelkiej służbie swego Króla wiecznego i Pana wszechrzeczy” i dlatego „działając przeciw własnej zmysłowości i przeciw swej miłości cielesnej i światowej,
składa z siebie ofiarę większej wartości i większej wagi” (ĆD 97). Wyraża ją
w modlitwie ofiarowania:
Odwieczny Panie wszystkich rzeczy! Oto przy Twej łaskawej pomocy składam ofiarowanie swoje w obliczu nieskończonej Dobroci Twojej i przed oczami chwalebnej
Matki Twojej i wszystkich świętych dworu niebieskiego [oświadczając], że chcę i pragnę i taka jest moja dobrze rozważona decyzja, jeśli to tylko jest ku Twojej większej
służbie i chwale, naśladować Cię w znoszeniu wszystkich krzywd i wszelakiej zniewagi
i we wszelkim ubóstwie tak zewnętrznym, jak i duchowym, jeżeli tylko najświętszy
Majestat Twój zechce mię wybrać i przyjąć do takiego rodzaju i stanu życia (ĆD 98)20.

Kiedy idziemy za Jezusem, wówczas postępujemy w Jego światłości. Postępowanie za Jezusem jako światłością sprawia, że coraz głębiej poznajemy
Jezusa, drugiego człowieka i otaczający nas świat. Coraz głębsze poznanie Jezusa
prowadzi do coraz większej miłości Jezusa, a ta z kolei prowadzi do wiernego
19

20

Por. Ch. A. Bernard, Le dynamisme de la seconde semaine, w: AA.VV., Gli Esercizi ignaziani
per il cristiano di oggi, CIS, Roma 1972, s. 1-6.
Por. J. Lewis, Le Roi Éternel des Exercices et le Serviteur de Yahvé, „Cahiers de Spiritualité
Ignatienne” 8/1984, s. 3-8; S. Rendina, La contemplazione del Regno, „Appunti di Spiritualità” 34(1991), s. 7-28.
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naśladowania Jezusa, czyli życia na Jego wzór (alter Christus). Rozwój człowieka
na etapie poznania, miłowania i naśladowania Jezusa, odpowiadający drugiemu
tygodniowi Ćwiczeń jest rozwojem na etapie duchowego oświecenia.
W drugim tygodniu Ćwiczeń zmienia się zarówno treść, jak i metoda. Treść
stanowią tutaj trzy zasadnicze bloki. Pierwszy blok to kontemplacje ewangeliczne, następujące po Kontemplacji wezwania Króla Przedwiecznego, dotyczące
tajemnicy Wcielenia, Narodzenia, ukrytego życia Jezusa w Nazarecie (zob. ĆD
101-134). Drugi blok ćwiczeń to tak zwana triada ignacjańska, czyli trzy klasyczne ćwiczenia: Rozmyślanie o dwóch sztandarach (zob. ĆD 136-148), Rozmyślanie
o trzech parach ludzi (zob. ĆD 149-157) oraz Trzy stopnie pokory (zob. ĆD 165168); zaś trzeci blok stanowią kontemplacje tajemnic publicznej działalności
Jezusa (zob. ĆD 158-164), Reguły pomocne do dokonania dobrego i rozsądnego
wyboru (zob. ĆD 169-189) oraz Reguły rozeznawania duchów właściwe dla
drugiego tygodnia Ćwiczeń (zob. ĆD 328-336).
Począwszy od drugiego tygodnia Ćwiczeń św. Ignacy proponuje także zmianę modlitwy z medytacyjnej na kontemplacyjną. Modlitwa kontemplacyjna jest
bardziej modlitwą serca aniżeli umysłu. W ten sposób rekolektant ma możliwość wchodzenia w przyjazną więź z Jezusem nie tylko poprzez refleksję, ale
nadto poprzez przeżycia głęboko uczuciowe. Kontemplacja ewangeliczna jeszcze bardziej otwiera rekolektanta na głębokie uczucia przyjaźni i miłości wobec
Jezusa i Jego Matki21.
We wszystkich kontemplacjach drugiego tygodnia rekolektant prosi o łaskę
dogłębnego poznania Jezusa, umiłowania Go całym sercem, ze wszystkich sił
i ponad wszystko oraz o łaskę wiernego i radosnego naśladowania Go: „Prosić
o dogłębne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym Go więcej
kochał i więcej szedł w Jego ślady” (ĆD 104). Głębokie poznanie, umiłowanie
i naśladowanie Jezusa jest życiem w światłości. Dlatego etap ten nazwany jest
duchowym oświeceniem. Jedyną Światłością człowieka i całego wszechświata
jest Jezus Chrystus.
Duchowe oświecenie na tym etapie rozwoju człowieka polega także na poznaniu subtelnych pokus złego ducha, najczęściej pod pozorem dobra oraz na
głębszym poznaniu Jezusa i Jego charakterystycznych cech. Niezwykle cennym
narzędziem w poznaniu przeszkód w relacji z Jezusem oraz prawdziwych cech
Jezusa jest wspomniana powyżej triada ignacjańska, czyli trzy klasyczne ćwiczenia duchowe proponowane przez św. Ignacego w drugim tygodniu Ćwiczeń22.
21

22

Por. A.T. Guillén, Contemplación, w: Diccionario de Espiritualidad Ignaciana (A-F), Bilbao–
Santander 2007, s. 445-452; T.M. Gallagher, Medytacja i kontemplacja. Św. Ignacy uczy jak
modląc się Pismem Świętym pokochać Jezusa, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2015.
Por. S. Rendina, La «triade ignaziana» nella seconda settimana, „Appunti di Spiritualità”
40/1994, s. 7-32.
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W Rozmyślaniu o dwóch sztandarach (ĆD 139-147) – sztandarze Lucyfera
i Chrystusa – rekolektant poznaje śmiercionośną taktykę złego ducha, która
polega na pokusie chciwości bogactw, próżnej chwały światowej oraz bezmiernej pychy (ĆD 142). Rekolektant poznaje również zasadnicze rysy prawdziwego
Jezusa, jakimi są: ubóstwo duchowe i materialne, pragnienie zniewag i wzgard
oraz głęboka pokora (ĆD 146). To, co oświeca umysł i serce rekolektanta, to
łaska poznania pokus złego ducha, który na tym etapie duchowego rozwoju
kusi pod pozorem dobra oraz łaska poznania prawdziwego Jezusa – ubogiego,
wzgardzonego i pokornego. Dlatego już na samym początku tego rozmyślania
rekolektant „prosi o poznanie podstępów złego przywódcy [Lucyfera] i o pomoc, aby się ich ustrzegł; następnie prosi o poznanie życia prawdziwego, które
ukazuje nam najwyższy i prawdziwy Wódz [Jezus Chrystus], i o łaskę, aby Go
naśladował” (ĆD 139)23.
W Rozmyślaniu o trzech parach ludzi rekolektant wyraża pragnienie, aby całkowicie wyrwać się z sieci Lucyfera i w pełni wybrać drogę Jezusa. Prosi, wręcz
błaga o łaskę wybrania w życiu tego, co go bardziej upodobni do Jezusa: „Błagać
o łaskę do wybrania tego, co bardziej jest [pomocne] do chwały Jego Boskiego
Majestatu i do zbawienia mojej duszy” (ĆD 152)24. Podobnie w Rozmyślaniu
o trzech stopniach pokory prosi,
(...) aby Pan nasz zechciał wybrać go do praktykowania tej trzeciej, większej i lepszej
pokory, by Go bardziej naśladował i lepiej Mu służył przy równej [co najmniej] lub
większej służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu (ĆD 168)25.

Łaska światła rozjaśniającego umysł i serce rekolektanta przychodzi od Jezusa także w dziedzinie rozeznawania duchów. Na tym etapie duchowego rozwoju
zły duch nie kusi w sposób prosty i łatwy do rozpoznania, jak to było na etapie
pierwszego tygodnia Ćwiczeń, ale kusi go pod pozorem dobra. Wielką pomocą
są tutaj ignacjańskie Reguły rozeznawania duchów, właściwe dla drugiego tygodnia Ćwiczeń (zob. ĆD 328-336)26.
Kolejnym miejscem łaski oświecającej umysł, serce i wolę rekolektanta są
Reguły pomocne do dokonania rozsądnego i dobrego wyboru (zob. ĆD 169-189).
Wszystkie kontemplacje i rozmyślania drugiego tygodnia Ćwiczeń zmierzają
Pro. A. Demoustier, La meditation des Deux Etendards, „Notes et pratiques ignatiennes”
8/1986, s. 9-12.
24
Por. A. Alburquerque, Binarios, w: Diccionario de Espiritualidad Ignaciana (A-F), dz. cyt.,
s. 230-238.
25
Por. C. Domínguez Morano, Maneras de humildad, w: Diccionario de Espiritualidad Ignaciana (G-Z), dz. cyt., s. 1185-1192.
26
Por. K. Dyrek, Pokusy u tych, którzy postępują w dobrem, „Zeszyty Formacji Duchowej”
18/2002, s. 45-54.
23
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do tego, aby nie tylko poznać prawdziwego Jezusa, rozpoznając także subtelne
pokusy złego ducha, aby Jezusa całym sercem pokochać, ale także, aby pójść
za Jezusem ubogim, pragnącym zniewag i wzgard oraz pokornym na rozeznanej konkretnej drodze życia, drodze konkretnego powołania. Wielką pomocą
w rozeznaniu konkretnej drogi powołania są ignacjańskie Reguły dotyczące
wyboru27.
Rozwój człowieka na drodze duchowego zjednoczenia z Bogiem

Proces duchowego rozwoju nie kończy się na etapie duchowego oświecenia.
Bowiem na kolejnym etapie (duchowego zjednoczenia), który odpowiada trzeciemu i czwartemu tygodniowi Ćwiczeń, rekolektant już nie tylko prosi o łaskę
pójścia „za” Jezusem, ale prosi o łaskę bycia „z” Jezusem.
Treść kontemplacji trzeciego tygodnia Ćwiczeń duchowych dotyczy tajemnic
męki i śmierci Jezusa Chrystusa – od Ostatniej Wieczerzy aż do złożenia ciała
Jezusa w grobie (zob. ĆD 190-208; 289-298). We wszystkich kontemplacjach
tego tygodnia rekolektant prosi Jezusa pełnego boleści i udręczonego o łaskę
„boleści wespół z Chrystusem pełnym boleści, o udrękę serca z Chrystusem
udręczonym, o łzy i mękę wewnętrzną z powodu tak wielkiej męki, którą Chrystus wycierpiał za mnie” (ĆD 203). Łaską szczegółową tego etapu duchowego
rozwoju jest łaska zjednoczenia z Jezusem: „Wespół z Chrystusem”28.
Zjednoczenie z Jezusem w trzecim tygodniu Ćwiczeń rekolektant przeżywa
nie tylko na płaszczyźnie duchowej, ale także w wymiarze fizyczno-uczuciowym.
Święty Ignacy proponuje bowiem na ten czas Reguły [służące] do zaprowadzenia
ładu w jedzeniu (zob. ĆD 210-217). Wstrzemięźliwość od pokarmów i napojów
służy nie tylko do „uniknięcia nieładu” w tej materii (ĆD 212), czy do osiągnięcia „słusznej miary, którą trzeba zachowywać w jedzeniu i piciu” (ĆD 213), ale
nadto do jak najpełniejszego łączenia się z Jezusem, także podczas spożywania
posiłków. Dlatego św. Ignacy radzi, aby „podczas jedzenia myśleć o Chrystusie,
Panu naszym, jakby się Go widziało, jedzącego z Apostołami swymi, jak pije,
jak spogląda, jak mówi, i starać się Go naśladować” (ĆD 214)29. Pełniejszemu
Por. M. Ruiz Jurado, Rozeznawanie duchowe. Teologia. Historia. Praktyka, tłum. K. Homa SJ,
Kraków 2002, s. 255-272; T.M. Gallagher, Rozeznawanie woli Bożej. Św. Ignacy uczy jak
podejmować lepsze decyzje, tłum. M. Chojnacki, Kraków 2015.
28
Por. C. Viard, Il luogo della compassione. La terza settimana degli Esercizi Spirituali, „Appunti di Spiritualità” 41/1995, s. 71-81.
29
Por. C. García Hirschfeld, Las “Reglas para ordenarse en el comer para adelante” [210-217],
„Manresa” 56/1984, s. 195-204; W. Królikowski, Ludzkie głody. Reguły [służące] do zaprowadzenia ładu w jedzeniu św. Ignacego Loyoli, „Studia Bobolanum” 3/2014, s. 127-146.
27
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zjednoczeniu z Jezusem służą także Addycje właściwe dla trzeciego tygodnia
Ćwiczeń (zob. ĆD 204-207).
Wymiar zjednoczenia człowieka z Bogiem obecny jest także w czwartym
tygodniu Ćwiczeń duchowych, który dotyczy tajemnic zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (zob. ĆD 218-225, 299-312). Czwarty tydzień jest dopełnieniem
tygodnia trzeciego, tak jak zmartwychwstanie Jezusa jest dopełnieniem Jego
męki i śmierci na Krzyżu. Obie te rzeczywistości – śmierci i zmartwychwstania – stanowią bowiem jedną całość. We wszystkich kontemplacjach czwartego
tygodnia rekolektant „prosi o łaskę wesela i silnej radości z powodu tak wielkiej
chwały i radości Chrystusa, Pana naszego” (ĆD 221). Podobnie jak w trzecim
tygodniu, także i w czwartym chodzi o zjednoczenie z Chrystusem. Tam rekolektant prosił o „boleść wespół z Chrystusem”, tutaj prosi o łaskę wesela i silnej
radości „z” Chrystusem Zmartwychwstałym30.
Cechą charakterystyczną czwartego tygodnia Ćwiczeń jest to, że wszystkie
kontemplacje dotyczące zmartwychwstania rozpoczynają się od ukazania się
Zmartwychwstałego najpierw swojej Matce: „Kontemplacja pierwsza o tym, jak
Chrystus, Pan nasz, ukazał się Pani naszej” (ĆD 218). W ten sposób św. Ignacy
nie tylko przejmuje Tradycję Kościoła, ale także niejako zachęca, by prosić Maryję, aby wyjednała nam łaskę przyłączenia do swojego Syna, łaskę zjednoczenia
nas z Jezusem Chrystusem: „Z Synem swoim nas pojednaj”31.
Zjednoczenie z Chrystusem Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym jest także zjednoczeniem z Jego mistycznym ciałem – Kościołem. Dlatego św. Ignacy
na tym etapie duchowego rozwoju podaje rekolektantowi Reguły o trzymaniu
z Kościołem (zob. ĆD 352-370)32. Pomocą w jak najlepszym przeżywaniu treści
czwartego tygodnia Ćwiczeń są Addycje dotyczące tego etapu duchowego rozwoju (zob. ĆD 226-229).
Dopełnieniem ćwiczeń na drodze duchowego zjednoczenia z Bogiem, a zarazem zwieńczeniem i ukoronowaniem całych Ćwiczeń duchowych jest Kontemplacja [pomocna] do uzyskania miłości (zob. ĆD 230-237). Święty Ignacy pragnie, aby rekolektant po przejściu całej drogi duchowego rozwoju według metody
Ćwiczeń nie tylko szedł za Jezusem, nie tylko jednoczył się z Nim w cierpieniu
i chwale, ale aby jednoczył się z Nim we wszystkim. Dlatego w tej niezwykłej,
ostatniej kontemplacji Ćwiczeń rekolektant „prosi o wewnętrzne poznanie tylu
i tak wielkich dóbr otrzymanych [od Boga], aby w pełni przejęty wdzięcznością
30

31
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Por. M. Tejera, La cuarta semana en la dinamica de los Ejercicios Espirituales, „Manresa”
59/1987, s. 315-324.
Z modlitwy: Pod Twoją obronę...
Por. J. Corella, Sentir la Iglesia. Comentario a las reglas ignacianas para el sentido verdadero
de Iglesia, Mensajero-Sal Terrae, Bilbao 1996; Miłość Kościoła dzisiaj. Wokół „Reguł o trzymaniu z Kościołem” św. Ignacego Loyoli, red. W. Królikowski, Kraków 2009.
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mógł we wszystkim miłować Jego Boski Majestat i służyć Mu” (ĆD 233). Owo
„w pełni” i „we wszystkim” wskazuje na totalność, bezgraniczność w zjednoczeniu z Bogiem Miłością33.
Rozwój codziennym wyzwaniem według pedagogii ignacjańskiej
Człowiek ukształtowany i opierający swój rozwój o drogę Ćwiczeń duchowych jest człowiekiem, który jest świadomy swojego wewnętrznego świata.
Jest świadomy tego, że rozwój człowieka wierzącego to nie tylko przybliżanie
się do Boga, ale także, a może przede wszystkim, zrozumienie samego siebie, swoich mocnych i słabych stron, swoich nieuporządkowań i wszystkich
elementów, które umożliwiają mu stawanie się coraz bardziej doskonałym
człowiekiem34.
Rozwój człowieka dorosłego przebiega inaczej niż rozwój dziecka czy rozwój w wieku młodzieńczym. Zanim człowiek osiągnie dorosłość to rozwój się
dzieje niejako z natury rzeczy, równolegle rozwój biologiczny i rozwój psychiczny. Natomiast rozwój w wieku dorosłym jest bardziej możliwością, która może
zostać niezrealizowana, nie jest bowiem regułą życia, a raczej możliwością35.
Właśnie z osobą dorosłą mamy do czynienia, jeżeli mówimy o pedagogii ignacjańskiej, o osobie, która weszła na drogę Ćwiczeń duchowych, na drogę rozwoju,
którą proponują.
Doświadczenie Ignacego Loyoli zapisane w książeczce Ćwiczeń duchowych kształtuje w dynamice ignacjańskiej osoby zarówno na drodze rozwoju
duchowego, jak i na drodze edukacji, wychowania i formowania w szkołach
opartych na pedagogii ignacjańskiej. Człowiek uformowany w szkole Ćwiczeń
duchowych36 jest świadomy swoich darów, talentów, zdolności, umiejętności,
słabych stron i trudności, które go charakteryzują. Celem całej ignacjańskiej
drogi zarówno duchowej, jak i formacyjnej oraz wychowawczej jest osoba, która nieustannie dąży do doskonałości i rozwoju. Jest to zatem człowiek, który
jest świadomy, kompetentny, miłosierny i zaangażowany. Te określenia, cechy,
33
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Por. J.M. Díez-Alegria, La «Contemplación para alcanzar amor» en la dinámica espiritual de
los Ejercicios de San Ignacio, „Manresa” 23/1951, s. 171-193; Przyjąć Miłość i we wszystkim
miłować. Wokół Kontemplacji dla uzyskania miłości św. Ignacego Loyoli, red. W. Królikowski, Kraków 2008.
Por. J. Martin, Jezuicki przewodnik po prawie wszystkim, Kraków 2014, s. 436.
Por. E. Sujak, Rozważania o ludzkim rozwoju, dz. cyt., s. 12.
Zwrot „szkoła Ćwiczeń duchowych” jest w pewnym sensie metaforą. „Szkoła” czyli zasady
i metody tutaj wynikające z dynamizmu Ćwiczeń duchowych. Są to zatem ignacjańskie zasady, metody i dynamizmy, które kształtują człowieka, zmieniają jego postawy, zachowania
i codzienność.
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precyzują człowieka doskonałego i rozciągane są na wszystkie sfery życia. Jest to
przyjęcie stylu życia, którego podstawową cechą jest ignacjańska zasada magis.
Zasada, która zaprasza osobę do nieustannego wychodzenia ze strefy życiowego
komfortu do strefy rozwoju. Osoba, która jest ukształtowana w dynamice ignacjańskiej, znajduje się nieustannie na drodze rozwoju. Z jednej strony taka osoba żyje tu i teraz, jest zadowolona ze swojego życia. Z drugiej strony odczuwa
w sobie potrzebę wchodzenia bardziej w głąb i bardziej do przodu, w kierunku
przyszłości. Osoba taka nieustannie podejmuje wysiłek w kierunku aktywnej
i świadomej pracy nad sobą, aktywnego angażowania się w proces własnego
rozwoju.
W tradycji ignacjańskiej oraz w szkolnictwie jezuickim wyrażono cel formowania ludzi następującymi słowami: „ideałem jest osoba harmonijnie uformowana, która jest kompetentna pod względem intelektualnym, otwarta na
wzrastanie, religijna, kierująca się miłością, zaangażowana w czynieniu sprawiedliwości w ofiarnej służbie ludowi Bożemu”37. Te słowa generała jezuitów
Petera-Hansa Kolvenbacha SJ w latach 80. XX wieku uporządkowały myślenie i pracę osób, przede wszystkim w szkołach jezuickich, zaangażowanych
w kształtowanie młodych ludzi według Ćwiczeń duchowych. Stowarzyszenie
średnich szkół jezuickich w Stanach Zjednoczonych Jesuit Schools Network,
biorąc za punkt wyjścia myśl ojca Kolvenbacha, opracowało własny profil absolwenta szkoły jezuickiej38. Profil ten został uporządkowany w pięć kategorii
opisujących osobę otwartą na rozwój (wzrastanie), intelektualnie kompetentną,
religijną, kierującą się miłością, zaangażowaną w czynienie sprawiedliwości. Do
każdej z kategorii zostały zaklasyfikowane charakterystyczne elementy opisujące osobę, które pozostają ze sobą w dynamicznej interakcji. Są to cechy, które
charakteryzują nie tylko bezpośrednio absolwenta szkoły jezuickiej, ale zdaniem
autorów są cechami osoby dorosłej, która jest chrześcijaninem39.
W 2015 roku Sekretariat do spraw Edukacji Towarzystwa Jezusowego w Rzymie przygotował dokument zatytułowany Osoba doskonała – świadoma, kompetentna, miłosierna i zaangażowana40. Dążenie do doskonałości według Ignacego
Loyoli to niezadowalanie się przeciętnością, to kierowanie się przywołaną już
zasadą magis. Osoba dążąca do doskonałości według ignacjańskiego magis jest
uformowana tak, aby większość swoich talentów hojnie i z dyspozycyjnością
wykorzystywać w służbie dla innych ludzi, zwłaszcza tych, którzy są w większej
37
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Charakterystyczne cechy jezuickiego wychowania, 166.
Por. Jesuit Schools Network, Profile of the Graduate at Graduation, www.jesuitschoolsnet
work.org (dostęp: 20.05.2017).
Por. E. Dybowska, Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, Kraków 2013, s. 281.
Por. Jesuit Education Aims to Human Excellence: Men and Women of Conscience, Compe
tence, Compassion and Commitment, http://www.sjweb.info/education (dostęp: 20.05.2017).
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potrzebie, którymi nikt się nie zajmuje41. Wspomniany dokument dotyczy tego,
jakie osoby mają być kształtowane w szkołach jezuickich. Świadomość w tym
rozumieniu to stale rozwijane poznawanie siebie i rozwijanie zdolności do rozwoju swojego wnętrza. Jest to związane z ćwiczeniem i doświadczaniem uważności w codzienności życia42. Świadomość można coraz pełniej wykształcać
i formować. Duchowość ignacjańska z jej wszystkimi elementami jest w tym
pomocnym i skutecznym narzędziem, które dostarcza wielu korzystnych zaleceń, podpowiedzi do rozwijania świadomości oraz samoświadomości. Z perspektywy formacji ignacjańskiej człowiek świadomie żyjący to człowiek, który
patrzy na rzeczywistość oczami Boga, odkrywając dobro i piękno stworzenia,
a także dostrzegając jednocześnie ból, nędzę i niesprawiedliwość. Szczególne
narzędzie, które pozwala nieustannie żyć „tu i teraz”, jakie proponuje pedagogia
ignacjańska to ignacjański rachunek sumienia43. Jest to metoda, która umożliwia
refleksję i wyciąganie wniosków z codziennych doświadczeń, narzędzie to pomaga interpretować własne doświadczenie. Nie jest możliwe bowiem pogłębianie świadomości samego siebie bez regularnej, najlepiej codziennej, refleksji nad
własnym doświadczeniem44. Człowiek świadomy nie porusza się po powierzchni życia, ale żyje tu i teraz na coraz głębszym poziomie człowieczeństwa. Staje się
bardziej uważny na to, co przeżywa, na to, co go otacza. Uważność to w pewnym
sensie umiejętność bycia, pozostawania w pełni świadomym teraźniejszości,
sposób rozwijania pełnej świadomości siebie a także sens bycia.
Osoba kompetentna w swojej pracy zawodowej i aktywnościach podejmowanych poza nią wykazuje się wiedzą, która uwzględnia najnowsze osiągnięcia
naukowe i techniczne45. Osoba kompetentna to osoba, która wykorzystując
swoją wiedzę, swoje wykształcenie, nieustannie je poszerza, i na tej podstawie
jest zdolna do kreowania, rozumienia i wykorzystywania wiedzy i umiejętności
w swoim własnym życiu oraz dokonywania zmian w nim, nieustannego rozwijania się46.
Osoba charakteryzująca się cechą miłosierdzia jest człowiekiem z otwartym
sercem, zdolnym do bycia dla innych i wykazującym się postawą solidarności
41
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Por. B. Grogan SJ, B. Flannery, The Characteristics of Jesuit Education: A Charter for Irish
Jesuit Colleges, Jesuits in Ireland 2015, s. 147-149.
Por. A. Nicolas SJ, Jesuit Alumni and their Social Responsibility: The Quest for a Better Future
for Humanity. What Does it Mean to be a Believer Today?, Medellin, Colombia, 2013, http://
www.sjweb.info/education/ (dostęp: 20.05.2017).
Por. K. Osuch SJ, Rachunek sumienia. Jak codziennie ulepszać siebie, relacje z Bogiem i drugim człowiekiem, Kraków 2017.
Por. Jesuit Education Aims to Human Excellence..., dz. cyt.
Por. A. Nicolas SJ, Jesuit Alumni and their Social Responsibility..., dz. cyt.
Por. Jesuit Education Aims to Human Excellence..., dz. cyt.
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z tymi, którzy doświadczają cierpienia, okazującym im współczucie47. Jest to
cecha zachęcająca do działania, które ma na celu odkrywanie i rozpoznawanie
godności człowieka oraz angażowanie się w przejawy niesprawiedliwości poprzez przekształcanie tych obszarów rzeczywistości, które naruszają godność
człowieka48. Wzorem miłosierdzia jest dla osoby ukształtowanej w pedagogii
ignacjańskiej osoba Jezusa Chrystusa, która została poznana, z którą się utożsamia człowiek wchodzący na drogę Ćwiczeń duchowych. Człowiek, który jest
współczujący i okazujący miłosierdzie nie może pozostać obojętny na otaczającą
go rzeczywistość. Podejmuje wysiłki i jest zaangażowany na rzecz przemiany
struktur społecznych w celu większej sprawiedliwości społecznej49. Jest to charakterystyczne dla ignacjańskiego dynamizmu życia. Dynamika ignacjańska
kształtuje człowieka, który potrafi rozpoznawać najbardziej pilne potrzeby naszych czasów, zwłaszcza w otoczeniu, w którym żyje50.
W pedagogii ignacjańskiej postawa taka jest nazywana „być dla innych”.
Wyrażenia „być dla innych”, „ludzie dla innych” zostały wprowadzone i były
wielokrotnie używane przez o. Pedro Arrupe SJ (Przełożony Generalny Jezuitów
w latach 1965-1983) w przemówieniach i pismach51. I n n y jest tutaj rozumiany
jako bliźni, jako drugi człowiek. Jest to człowiek, który nieustannie angażuje
się w życiowy rozwój i pogłębianie życia wiary, swojej osobistej relacji z Bogiem. Podejmowanie zaangażowania na rzecz sprawiedliwości społecznej jest
w pedagogii ignacjańskiej stałą postawą pewnej wrażliwości wypływającej z doświadczenia wiary. Postawa „być dla innych” charakteryzuje człowieka, który
przekracza siebie, stawia sobie wyzwania, bo biorąc za wzór Jezusa Chrystusa
miłość jawi się mu jako największy wymiar człowieczeństwa. W swojej codzienności dąży do prostszego życia, potrafi wykazywać się empatią i zauważać
ludzi, którzy są na peryferiach ludzkiej godności. W miarę możliwości swoimi
zachowaniami przekształca rzeczywistość, jaką ma wokół siebie, aby świat był
bardziej ludzki, staje się agentem zmian, podejmując pracę z innymi i dla innych
w reformowaniu niesprawiedliwych struktur społecznych52.

Por. A. Nicolas SJ, Jesuit Alumni and their Social Responsibility..., dz. cyt.
Por. Jesuit Education Aims to Human Excellence..., dz. cyt.
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Por. A. Nicolas SJ, Jesuit Alumni and their Social Responsibility..., dz. cyt.
50
Por. Jesuit Education Aims to Human Excellence..., dz. cyt.
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Por. P. Arrupe SJ, Ludzie dla innych, w: Ignacjański model wychowania – działanie, Gdynia
1998, s. 5-21.
52
Por. R. Modras, Ignatian Humanism. A dynamic Spirituality for the 21st Century, Chicago
2004, s. 272.
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Zakończenie
Duchowy rozwój człowieka, nakreślony przez św. Ignacego w Ćwiczeniach duchowych, obejmuje zasadnicze etapy dojrzewania chrześcijanina w wierze, nadziei i miłości. Poszczególne tygodnie Ćwiczeń związane są ściśle z klasycznymi
drogami życia duchowego – z drogą duchowego oczyszczenia, oświecenia i zjednoczenia z Bogiem. Geniusz św. Ignacego polega nie tylko na treści, którą zawarł
w Ćwiczeniach, ale przede wszystkim na ich metodzie. Wynika ona z osobistego
doświadczenia przez Ignacego różnych stanów duchowych, wielkich strapień
duchowych, ale i wielkich pocieszeń, łask mistycznych. Święty Ignacy otrzymał
od Boga wielkie światło w dziedzinie rozwoju życia duchowego, wyraził te łaski
w Ćwiczeniach. Są one dla wszystkich, którzy pragną uporządkować swoje życie,
rozpoznać wolę Bożą i wypełnić ją w pokoju i radości serca na większą chwałę
Bożą i pożytek bliźnich (por. ĆD 1).
Naturą ignacjańskiej tradycji jest dynamiczność. Początek, źródło czy bazowe doświadczenie stanowią Ćwiczenia duchowe. Jednak pozostając w charakterystycznym dla ignacjańskiego dynamizmu trybie człowiek nieustannie
kontynuuje swój rozwój. Ignacjański styl życia, ignacjański dynamizm w życiu
jest rodzajem wędrówki czy pielgrzymki, która nie jest nigdy skończona53.
Do tego ciągłego rozwoju w myśl ignacjańskiego magis formowane są osoby
w tradycji ignacjańskiej zarówno w duchowości, jak i w procesie edukacji.
Ostatecznym celem pedagogii ignacjańskiej jest bowiem doprowadzenie człowieka do tego, aby jego rozwój był możliwie pełny, prowadzący do działania,
działania przenikniętego duchem i obecnością Jezusa Chrystusa, Człowieka
dla innych54.
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Streszczenie
Rozwój w pedagogii ignacjańskiej nierozerwalnie związany jest z treścią i metodą Ćwiczeń duchowych Ignacego Loyoli. Rozwój człowieka to proces, który dzieje się przez całe
życie osoby. Naturą ignacjańskiej tradycji jest dynamika. Początek, źródło czy bazowe
doświadczenie stanowią Ćwiczenia duchowe. Charakterystyczne dla ignacjańskiego dynamizmu jest to, że człowiek nieustannie kontynuuje swój rozwój. Celem niniejszego
artykułu jest przedstawienie, jaką drogę rozwoju trwającego całe życie proponuje pedagogia ignacjańska.
Słowa kluczowe: Ćwiczenia duchowe; duchowy rozwój, człowiek dla innych, magis,
być dla innych, pedagogika ignacjańska, doskonałość
Summary
Human development in Ignatian pedagogy
The developments in Ignatian pedagogy are inseparable from the content and method
of the Spiritual Exercises of Ignatius Loyola. Human development is a process that
continues throughout the whole person’s life. The nature of the Ignatian tradition is
dynamic. Its beginning, the source or the base experience are the Spiritual Exercises.
It is characteristic for Ignatian dynamism that the person constantly continues his or
her development. The aim of this article is to present the path of lifelong development
proposed by Ignatian pedagogy.
Keywords: Spiritual Exercises, spiritual development, men for others, magis, to be for
others, Ignatian pedagogy, excellence
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Twórcza postawa człowieka
wobec realizacji jego życiowego powołania

Wprowadzenie
Twórczość, innowacyjność, twórcza postawa, twórcze działanie, twórcze myślenie – to terminy często stosowane zarówno w przestrzeni naukowej, popularno-naukowej, jak i potocznej. Ich aplikacja w różnych kontekstach i sytuacjach
wydaje się konieczna ze względu na potrzebę zaakcentowania swoistego rodzaju
innowacyjnego charakteru podejmowanych działań własnych i cudzych. Określenie osoby, jako „twórcza” czy też „kreatywna”, lub wytworu jej aktywności,
jako „twórczy”, „innowacyjny” budzi respekt, zainteresowanie, podnosi walor
jakościowy danego produktu niezależnie od dziedziny, w jakiej powstawał. Zatem, z jednej strony termin twórczości i jego pochodne wydobywają pierwiastek
niezwykłości, niepowtarzalności; z drugiej strony, biorąc pod uwagę częstotliwość jego stosowania, wydaje się on tracić na owej niezwykłości, staje się
atrybutem osoby, rzeczy powszechnie znanym.
W tym kontekście warto zwrócić uwagę na stwierdzenie Marka A. Runco, że nie byłoby twórczości bez osoby. Twórczość nigdy by nie zaistniała1, co
wiąże się z punktem widzenia na kreatywność w kategorii wartości osobowej.
Runco pisze, że kreatywność jest zdolnością, którą posiada każda istota ludzka.
Może być spełniana lub zahamowana poprzez edukację. Dlatego też uczniowie
i studenci powinni mieć stworzone możliwości i środki służące ekspresji ich
**
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twórczej potencjalności. Co więcej, według autora kreatywność jest to złożony,
szeroki i kluczowy konstrukt dla rozwoju i postępu ludzkiej cywilizacji, jak też
najprawdopodobniej do rozwoju procesów rozumowych2 związanych z kreatywnym poznaniem, bardzo specyficznym, bardziej wyspecjalizowanym pod
kątem domeny, specyfiki, typu rozwiązania problemów adaptacyjnych. Ponadto
postrzega on kreatywność jako szczególną cechę ludzką, która nadaje życiu sens
niezależnie od tego, czy jest ona duchowa, rodzinna czy osobista. Znamionuje
się nowością i użytecznością z punktu widzenia społecznego3. Za Panagiotisem
Kampylisem można dodać, że wymaga ona obok kreatywnego myślenia, myślenia refleksyjnego, krytycznego oraz myślenia przepełnionego troską4. Takie
podejście do twórczości może stanowić punkt odniesienia do ukazania, czym
jest postawa twórcza człowieka wobec realizacji jego życiowego powołania, osadzonego między innymi w niepowtarzalnym wymiarze potencjalności twórczej,
wyrażającej się w osobowości twórczej i twórczej postawie osoby zdolnej do
własnej przemiany wewnętrznej i transformacji środowiska życiowego. Egzemplifikacja wybranych postaw twórczych może stanowić uzasadnienie wagi
podejmowanej tematyki, której naświetlenie wiąże się z pogłębieniem świadomości w zakresie poczucia odpowiedzialności za szeroko i perspektywicznie
rozumiany rozwój własnej osoby oraz tych, którzy pojawiają się na drodze realizacji powołania.
Realizacja powołania człowieka wyrazem jego twórczej postawy
na drodze do osiągnięcia pełni człowieczeństwa
Traktując twórczość jako zdolność czy też właściwość osobowości5 w ujęciu
złożonym i kompleksowym z podkreśleniem jej wymiaru indywidualno-społecznego w perspektywie psychologiczno-społecznej, niezbędnym wydaje się
spojrzenie na nią z punktu widzenia antropologicznego – aksjologicznego
i pedagogicznego. Antropologiczno-aksjologiczne podejście do twórczości
będzie traktować ją w kategoriach ontyczno-ontologicznnych. W chrześcijańskiej perspektywie personalistycznej należy przyjąć, że człowiek stworzony na
obraz i podobieństwo Boga jest obdarzony właściwością twórczości, gdyż Bóg
jest Creatorem czyli Stwórcą. Właściwość tę można potraktować jako jeden
2

3
4

5

R. Jung, B.S. Mead, J. Carrasco, R.A. Flores, The structure of creative cognition in the human
brain, „Frontiers in Human Neuroscience” 2013, 7(330), s. 1.
Tamże, s. 11.
P. Kampylis, Fostering Creative Thinking, The Role of Primary Teachers, „Jyvaskyla Studies
in Computing” 2010, t. 115, s. 35.
E. Nęcka, Psychologia twórczości, Gdańsk 2003, s. 19-23.
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z elementów strukturalnych osoby wskazujący na jej niepowtarzalność, nadający osobowości indywidualny kształt. Jest ona zatem związana ze szczególnym
rysem powołania człowieka do pełnionych przez niego ról i zadań, jakie wpisują
się w samospełnienie, samostanowienie, samopotwierdzenie, samowychowanie – umożliwiające odczytanie i urzeczywistnianie powołania życiowego, które
dojrzale realizowane nosi znamiona profilu szczęśliwości6.
Oznacza to, że człowiek odczytując i realizując swoją misję życiową wynikającą z jego życiowego powołania, doświadcza samospełnienia i samopotwierdzenia, a twórczość będąca kompleksowym i złożonym atrybutem jego osoby
w tym zakresie nadaje jego życiu autentyczny sens, jest siłą dynamizującą, integrującą i ukierunkowującą podejmowane przez niego działania. W ten sposób
ujawnia się moc i siła funkcji kreatywnej najpierw w jego integralnym rozwoju,
a następnie osób będących w relacjach interpersonalnych i transpersonalnych
z nim. Zakres spełniania funkcji kreatywnej należy rozpatrywać w odniesieniu
do siebie, drugiego człowieka, środowiska życia pojmowanego na poziomie
lokalnym, regionalnym, narodowym i międzynarodowym. Spojrzenie z tej perspektywy na twórczość wymaga powiązania jej z godnością osoby, jaką został
obdarzony człowiek przez Stwórcę, i która to domaga się szczególnej troski
z jego strony. W tym rozumieniu twórczość jest darem danym i zadanym, za
którego „los” człowiek jest odpowiedzialny. W tym rozumieniu twórczość, jak
wspomniano powyżej, należy rozpatrywać w kategoriach wartości obiektywnych, przeżywanych przez człowieka subiektywnie. Człowiek twórca, czy też
wytwórca dóbr wpisujących się w rejestr wytworów wewnętrznych i zewnętrznych kultury, przeżywa z różnym nasileniem, w różnym stopniu swej refleksyjności i refleksywności, emocjonalności i emotywności7 akty ich tworzenia.
Uzasadnieniem dla powyższego podejścia jest przyjęcie za Kampylisem
następujących twierdzeń:
– kreatywność nie wypływa z nieświadomości jako: „wybuch” inspiracji –
jest długo trwającym procesem, w trakcie którego pojawia się wiele miniprocesów;
– inteligencja bezpośrednio związana z aplikacją, heurystyką kreatywności
i akwizycją wiedzy jest konieczna, jest istotnym, lecz niejedynym czynnikiem mającym swój udział w twórczości performacyjnej;
– kreatywne myślenie wymaga funkcjonowania obu półkul mózgu, co potwierdza functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI), Magnetoenephalography (MEG), Positron Emission Tomography (PET);
– produkt kreatywności jest nie jest w pełni oryginalny – niemożliwe
jest bowiem stworzenie czegoś bez jakichkolwiek panujących już reguł
6
7

Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 2000, s. 216-221.
Por. tamże, s. 249-251, 284-290.
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określonej dziedziny, tradycji rządzącej życiem społecznym, dlatego też
proces twórczy i jego wytwory zawierają elementy naśladownictwa i tradycji. Proces i wytwór może być oryginalny tylko dla twórcy;
kreatywna ekspresja z jednej strony potrzebuje wolności wyrażonej w improwizacji, eksploracji obszaru zainteresowań, z drugiej strony potrzebuje
postawy ciężkiej pracy, cierpliwości, samodyscypliny. Według Arthura
J. Cropleya wymaga ona zdolności do funkcjonowania w ramach przyjętych norm moralnych i zasad społecznych;
badania naukowe wykazują wrodzoną potencjalność twórczą występującą
u wszystkich ludzi, pomimo różnego poziomu jej ekspresji; ze względu
na różnice indywidualne każda osoba wyraża siebie w swej kreatywności
w wieloraki sposób w bardzo różnorodnych obszarach;
badania naukowe wykazują wpływ rodziny, genetyki na rozwój twórczości, która jest dynamiczna; co więcej, potencjał twórczy powinien być
kształtowany i rozwijany przez szkołę i stanowić wyzwanie oraz cel dla
przekonstruowania programów kształcenia;
twórczość charakteryzuje nie tylko jednostki, ale i grupy społeczne. Wielkie dzieła powstają także przy udziale grup społecznych, np. budowle
takie jak świątynie, zamki itp.;
twórczość organizacyjna zależy od struktury organizacji, kultury, praktyki,
środowiska pracy, nie tylko kreatywnego zespołu pracowników;
dzieci nie są bardziej kreatywne od dorosłych, co nie jest uzasadnione,
biorąc pod uwagę stadia integralnego rozwoju człowieka;
każdy wyraża siebie w specyficzny dla siebie sposób, co wskazuje na fakt,
że niepełnosprawni i osoby ze specjalnymi potrzebami są także twórczy;
ludzie zdrowi i niezdrowi są kreatywni;
wielu znanych twórców cieszy się za życia estymą, co podważa mit, że
wielcy ludzie są rozpoznawalni dopiero po śmierci;
twórczość jest uniwersalną (powszechną) ideą, co oznacza, że indywidualni twórcy, którzy wykazują wysoki stopień tolerancji, niezależność od
sądów, otwartość ku nowym doświadczeniom i elastyczność kognitywną
mogą przekraczać własne kulturowe normy i wchodzić z powodzeniem
w interakcje z innymi osobami reprezentującymi inne kultury;
twórczość nie jest czymś przynoszącym zawsze radość i spełnianie pragnień innych osób. Jest skomplikowana, wymaga wysiłku, wyrzeczeń,
wcześniejszej wiedzy, umiejętności, trwałości, nieustępliwości, inwestycji
czasowej i zaangażowania. W konsekwencji, im bardziej wytwór twórczości jest wypracowywany sumienniej, tym bardziej kreatywny jest twórca.
Ponadto to, co jest aktywnością osoby, może być nudne dla innych;
twórcze myślenie powinno być zintegrowane z innymi typami myślenia:
krytycznym, refleksyjnym i troskliwym;
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– twórczość nie jest apolityczna, czego dowodem jest budowanie np. komór
gazowych w czasie II wojny światowej;
– fine art czyli sztuka wysoka nie jest bardziej twórcza niż rzemiosło; współczesna sztuka wysoka miała swój początek w rzemiośle, np. muzyka klasyczna zaczynała się od craft music, zadowalając potrzeby np. mszy świętej
czy mecenasów sztuki;
– nie ma bardziej lub mniej twórczych przedmiotów szkolnych – twórczość
doskonali się poprzez wszystkie przedmioty, co winno stać się wyzwaniem dla osoby odpowiedzialnej za realizację procesów kształcenia i wychowania8.
Powyższa analiza twórczości w zarysie wymaga wskazania na konieczność kształcenia jej jako wartości, daru i czynnika determinującego jakość
urzeczywistniania powołania życiowego człowieka, które powinno dawać mu
radość samostanowienia i samopotwierdzenia pomimo napotykanych trudności. W tym świetle warto wskazać na poziomy twórczości, które mogą być przydatne nie tylko w diagnozie pedagogiczno-psychologicznej, ale i aksjologicznej,
ułatwiającej przede wszystkim odczytanie jakości własnej drogi powołania,
jego formacji poprzez budowanie refleksyjnej, krytycznej, wartościowej, twórczej i odpowiedzialnej postawy wobec wewnętrznej i zewnętrznej przestrzeni
życiowej.
Edward Nęcka wyróżnia cztery poziomy twórczości:
– ideacyjną (płynną), stanowiącą fundament do budowania innych poziomów twórczości i wyrażającą się w zdolności wytwarzania nowych
pomysłów. Jej składnikami są umiejętności: poznawcze (odpowiedzialne
za generowanie nowych pomysłów), emocjonalne (odpowiedzialne za
ciekawość poznawczą i szczególny rodzaj emocji filokreatywnych) i motywacyjne. Twórczość ideacyjna wymaga otwartości w zakresie wytwarzania nowych pomysłów, idei itp.9 Warto zauważyć, że zatrzymanie się
na tym poziomie twórczości uniemożliwia dalszy konstruktywny rozwój
osobowy, a więc i świadomą realizację powołania życiowego;
– skrystalizowaną, umożliwiającą urzeczywistnianie pomysłów, idei powstających na poziomie płynnej twórczości na drodze osiągania postawionego
celu w procesie rozwiązywania konkretnych problemów i spełniania postawionych człowiekowi wymagań10. W tym względzie wypełnianie zadań
wynikających z odczytywanego i realizowanego powołania życiowego,
pomimo krótko- i długotrwałych trudności, jakie mogą wystąpić, będzie
przebiegała pomyślnie, gdyż świadomość możliwości ich pojawienia się
8
9
10

Por. P. Kampylis, Fostering Creative Thinking..., dz. cyt., s. 52-58.
Por. E. Nęcka, Psychologia twórczości, dz. cyt., s. 216.
Tamże, s. 217.
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wpisuje się w konkretne projektowanie działań służących aktualizacji tego
powołania;
– twórczość dojrzała, w której następuje rozwój zdolności „ideacji, skrystalizowanej w postaci zdolności do rozwiązywania pewnej kategorii
problemów rzeczywiście ważnych dla określonej dziedziny twórczości”11. Wymaga ona nie tylko dojrzałości indywidualnej, ale i społecznej.
W świetle osiągania dojrzałości powołania życiowego, twórczość dojrzała
wiąże się osiąganiem dojrzałości ludzkiej. Marian Nowak zaznacza, że:
„Dojrzałość ludzka jest rzeczywistością dynamiczną i celem, ku któremu
człowiek zmierza”12, która „wypracowała swój projekt życia «autentycznie
ludzkiego» i posiada odpowiednie cechy, aby go zrealizować”13. Wiąże się
również z osiągnięciem poziomu tożsamości postkonwencjonalnej14 oraz
wysokiego stopnia świadomości aksjologicznej15, co sprzyja właściwemu
przebiegowi procesów twórczo-transformacyjnych;
– twórczość wybitna, którą „można określić jako szczególny rodzaj twórczości dojrzałej – taki, który prowadzi do dzieł, zmieniających w sposób
znaczący pewną dziedzinę życia i twórczości”16. Ten poziom twórczości
pojmowany w kategoriach powołania życiowego człowieka wyraźnie
odzwierciedla zachodzące w nim konstruktywnie przebiegające procesy
transformacyjne, co pozwala zdefiniować taką twórczość jako twórczość
transformacyjną w perspektywie pedagogicznej.
W powyższym kontekście można przyjąć, zwłaszcza w ujęciu pedagogicznym, postrzegającym twórczość w wymiarze pozytywnym, że jest wartością
obiektywną – posiada swoistą strukturę bytową obejmującą formę, materię
i egzystencję, umożliwia realizację powołania życiowego dokonującego się na
drodze nieustannego doświadczania procesów transformacyjnych zachodzących w ludzkiej przestrzeni życia wewnętrznego i zewnętrznego, które pozytywnie dezintegrują osobowość poprzez wnoszenie elementu znamionującego
się nowością, oryginalnością, ukierunkowaniem na jednostkowe i społeczne
dobro godziwe. Twórczość sprzyja konstruktywnej transformacji środowiska
życia zewnętrznego.
11
12

13
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15
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Tamże, s. 217-218.
M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji chrześcijańskiej,
Lublin 2001, s. 409.
Tamże, s. 414.
Por. L. Witkowski, Tożsamość i zmiana. Wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów
edukacyjnych, Toruń 1988, s. 132-134.
Por. M. Kowalski, D. Falcman, Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy
i impresje, Kraków 2010, s. 62.
E. Nęcka, Psychologia twórczości, dz. cyt., s. 218.
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Biorąc powyższe pod uwagę, nasuwa się konieczność odniesienia do postawy twórczej, którą Krzysztof J. Szmidt ujmuje następująco:
Przez postawę twórczą rozumiemy zespół dyspozycji poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych i behawioralnych, który umożliwia jednostce reorganizowanie
dotychczasowych doświadczeń, odkrywanie i konstruowanie czegoś (rzeczy, idei,
sposobu dziania, sposobu postrzegania świata) dla niej nowego i wartościowego17.

Takie ujęcie postawy twórczej w kontekście przyjętej definicji twórczości
może znaleźć odzwierciedlenie w każdej działalności życiowej człowieka, ze
szczególnym położeniem nacisku na jej indywidualny, niepowtarzalny wymiar
w stosunku do realizacji powołania życiowego, które wydobywa wartość tożsamości osoby. Postawa twórcza – powołaniowa, może być wyeksplikowana
w analizie biograficznej twórców działających we wszystkich dziedzinach nauki,
nie tylko ograniczających się do dziedzin życia artystycznego. Nie zawsze jednak
ich dojrzałość artystyczna pociąga za sobą dojrzałość na poziomie postkonwencjonalnym, czy twórczości wybitnej pojmowanej na gruncie antropologicznopsychologiczno-pedagogiczno-aksjologicznym. Przykładowymi postaciami
cechującymi się twórczą postawą w realizacji swego życiowego powołania mogą
być np. Ignacy Loyola, Jan Bosko, Albert Chmielowski, Janusz Korczak, Faustyna Kowalska, Jan Paweł II czy Wojciech Kilar, który wraz ze swoim dojrzewaniem duchowo-moralnym dojrzewał twórczo, co znajduje odzwierciedlenie
w jego utworach. Twórczość Kilara może stanowić egzemplifikację jego twórczej
drogi powołaniowej.
Wojciech Kilar (1932-2013)18 doskonalił swe umiejętności kompozytorskie
pod okiem Bolesława Woytowicza, następnie podczas kursów mistrzowskich,
takich jak Międzynarodowe Kursy Wakacyjne Nowej Muzyki w Darmstadt
w 1957 roku oraz jako stypendysta rządu francuskiego w Paryżu w latach 19591960, gdzie uczęszczał na zajęcia z kompozycji do Nadii Boulanger. W 1977
roku został członkiem założycielem Towarzystwa im. Karola Szymanowskiego
w Zakopanem, a w latach 1979-1981 pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Kompozytorów Polskich. W 1999 roku otrzymał doktorat honoris
causa Uniwersytetu Opolskiego, a w 2002 roku Krzyż Komandorski z Gwiazdą
Orderu Odrodzenia Polski. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień19.
Początkowo jego kompozycje powstawały pod wpływem sonoryzmu, tak
jak to ma miejsce w Générique i Riff 62. Później dostrzega się w nich elementy
folkloru połączone z ascetycznym, uproszczonym językiem muzyki, co można
dostrzec w takich utworach, jak np. w Krzesany czy Kościelec 1909. Efektem
17
18
19

K.J. Szmidt, Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania, Kraków 2005, s. 83.
Por. Wojciech Kilar, http://culture.pl/pl/tworca/wojciech-kilar (dostęp: 10.02.2017).
Por. Kilar Wojciech, Partytura utworu Missa pro pace, Kraków 2005, s. 71.
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stopniowo doskonalącego się warsztatu pracy kompozytorskiej były wielkie
formy wokalno-instrumentalne, między innymi: Bogurodzica, Angelus, Exodus.
Kilar napisał muzykę do ponad 100 filmów, realizowanych przez wybitnych reżyserów, w poczet których można zaliczyć: Andrzeja Wajdę, Krzysztofa Zanussiego,
Francisa F. Coppolę, Kazimierza Kutza oraz Krzysztofa Kieślowskiego20. Analizując dorobek wielkiego mistrza kompozycji, nie można pominąć faktu, że doskonaleniu jego drogi artystycznej towarzyszył dynamiczny rozwój duchowy, co
jest odzwierciedlone na kartach partytur tworzonych przez artystę. Świadomie
zrezygnował z awangardy na rzecz piękna i harmonii, zarejestrowanych w początkowym okresie twórczości. Umożliwiło mu to skrystalizowanie własnego,
niepowtarzalnego stylu, którego dojrzałość ujawniła się szczególnie w utworach,
w których poruszał temat sacrum. Jak podają Klaudia Podobińska i Leszek Polony, stosunek Kilara do nurtu awangardy przedstawiał się następująco:
Przeżyłem króciutki okres fascynacji tym nurtem i jeszcze przed Darmstadtem
napisałem jedyny utwór pod jego wpływem – Odę „Bela Bartók in memoriam”.
W Darmstadcie nie zdobyłem właściwie żadnych doświadczeń. To był okres fikcji,
określania najprostszych rzeczy uczonymi słowami, jak np. spektrum czasowe Karlheinza Stockhausena. Długo głowiłem się, czym jest owo spektrum, nim zrozumiałem, że znaczenie tego pojęcia wyjaśnia każdy podręcznik zasad muzyki – najpierw
rysowana jest cała nuta, potem dwie półnuty, potem cztery ćwierćnuty itd. Wtedy
używało się takich sformułowań: formanty, spektrum, pojawiło się słowo struktura
i szereg podobnych21.

Analizując dorobek Kilara zauważyć można, że przebyta droga, którą podążał, kreśli na osi czasu jakby dwa okresy w twórczości. Pierwszym z nich jest
początek kariery, podczas którego kompozytor stykał się z różnymi formami
instrumentalnymi, stylami i nurtami (m.in. wspomnianą wcześniej awangardą),
pisząc utwory takie, jak np.: Dwie miniatury dziecięce na fortepian (1947), Sonatina na flet i fortepian (1951), Mała uwertura na orkiestrę (1955), Symfonia nr 2
„Sinfonia concertante” na fortepian i wielką orkiestrę symfoniczną (1956) czy
Oda Béla Bartók in memoriam na skrzypce, instrumenty dęte i dwie perkusje
(1957). Natomiast drugi okres to najważniejsze dzieła kompozytora oraz muzyka
filmowa w dorobku autora. Okres ten trwał od 1958 do 2009 roku. W okresie
tym, pomimo obszernej ilości ścieżek dźwiękowych do filmów, które napisał,
powstały jedne z najbardziej rozpoznawalnych dzieł autora charakteryzujące się
w dużej mierze podjęciem przez kompozytora tematu sacrum. Należą do nich
wspomniany już Krzesany – poemat symfoniczny (1974), Bogurodzica na chór
mieszany i orkiestrę (1975), Kościelec 1909 –poemat symfoniczny (1976), Exodus
20
21
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na chór mieszany i orkiestrę (1979-1981), Angelus na sopran, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1982-1984) oraz Orawa na kameralną orkiestrę smyczkową
(1986), Agnus Dei na chór mieszany a cappella (1997), Missa pro pace na sopran,
alt, tenor, bas, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1999-2000), Magnificat na
głosy solowe, chór i orkiestrę (2006), Te Deum na głosy solowe, chór i orkiestrę
(2008), Veni Creator na chór mieszany i orkiestrę smyczkową (2008)22.
Ukazane dwa wymienione okresy twórczości artystycznej Kilara wydają
się kluczowe dla jego rozwoju osobistego, w którym wyraźnie można zaobserwować dynamikę zmian w zakresie dojrzałości artystycznej znajdującej wyraz
w planowaniu i realizacji architektury obszaru ekspresyjnego, symbolicznego
i estetyczno-stylistycznego dzieła. Punktem kulminacyjnym dla tej dojrzałości
było skomponowanie Missa pro pace na sopran, alt, tenor, bas, chór mieszany
i orkiestrę symfoniczną (1999-2000).
Missa pro pace jest pierwszym ściśle liturgicznym dziełem Wojciecha Kilara.
Utwór został zamówiony przez Kazimierza Korda z okazji 100-lecia działalności
Filharmonii Narodowej w intencji pokoju na nowe tysiąclecie i, jak pisze Bohdan Pociej:
(...) Wojciech Kilar napisał Mszę wyrastającą z rdzennych tradycji pobożności powszechnej, Mszę muzyczną jako wyraz Służby Bożej. O zakorzenieniu w tradycji
mszy koncertowej świadczy tu obsada: czworo solistów, czterogłosowy chór mieszany, orkiestra symfoniczna w zwyczajowym składzie23.

Natomiast szczegółowa obsada przedstawia się następująco: SATB solo-coro misto-3333-4331-timp 2ar pf-archi24. Bogactwo Missa pro pace Wojciecha
Kilara znajduje się w spójności i brzmieniu poszczególnych części pomimo
rozległej różnorodności. Bogactwo to również odnosi się do przestrzeni nadrzędnej względem sfery materiału dźwiękowego – do projekcji słowa – właściwie zastosowanej sylabizacji. Świadczy to o wielkiej dojrzałości twórcy oraz
o świadomym i odpowiedzialnym implikowaniu warstwy lirycznej w dzieło
muzyczne. Obszerność całego cyklu trwającego około 65 minut w żadnym
stopniu nie wpływa na zachowanie lekkości czy stworzenie wrażenia dłużyzny.
Praktyczny brak wirtuozerii orkiestrowej na rzecz klarowności przekazu libretta
może wskazywać na postawę człowieka wiary, człowieka doświadczonego i obdarowanego przez Boga wielkim talentem, który z pokorą stara się wypełniać
swoje zadanie. Warto zaznaczyć cel, którym kierował się kompozytor przed
przystąpieniem do pracy nad utworem:
22
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Nazwałem ją „dla pokoju”, gdyż ostatnie siedem minut utworu to nieustanne, litanijnie powtarzane słowa: Dona nobis pace. Słyszymy je w poincie utworu 31 razy,
jakby artysta chciał, żeby zapadło w pamięć na amen. Trzecie tysiąclecie przynosi
nam w nadmiarze niepokój, hałas, zgiełk – dopowiedział. – Moją Mszę napisałem
właśnie w intencji pokoju na nowe tysiąclecie. Prędzej czy później musi się w nas
pojawić potrzeba wyciszenia i dlatego o nim przypominam. Ja tego nie kalkulowałem, ale to gdzieś we mnie tkwiło25.

Missa pro pace to także utwór spełniający kryteria cyklu mszalnego. Jest
przeznaczony do wykonywania podczas liturgii, ale poprzez wykonywanie go
w miejscach niesakralnych, takich jak np. sale koncertowe filharmonii, równie
dobrze sprawdza się jako narzędzie ewangelizacyjne, na czym polega również
jego uniwersalność.
Analizując pokrótce drogę twórczości Kilara należy dostrzec związek pomiędzy dojrzewaniem jego twórczości w kontekście osiągania jego dojrzałości
ludzkiej, w tym dojrzałości religijnej, co znajduje odzwierciedlenie między innymi w książce Portret Wojciecha Kilara. Takie piękne życie Barbary Gruszki-Zych.
Autorka, prowadząc z Kilarem wiele wywiadów, w jednym z nich tak zapisała
jego słowa:
W kapłanach zawsze widzę pośrednika Chrystusa. To wspaniałe, kiedy podczas
spowiedzi ksiądz, też przecież grzesznik, poucza mnie z perspektywy człowieka
słabego, ułomnego, popełniającego błędy. Spowiedź to rozmowa braci. A Kościół to
wielka lekcja pokory. Ja mam 67 lat (...) a kiedy przystępuję do spowiedzi i klękam
przed jakimś smarkaczem, który ma 27 lat, i on mi udziela nauk, to jest fantastyczne.
Wierzę, że podczas święceń biskup położył mu ręce na głowie, to na tego chłopaka
spłynęła łaska z góry. Kościół to lekcja pokory, a dla mnie najcięższym grzechem
jest pycha. Mieszczą się w niej wszystkie grzechy. A po za tym ona szkodzi samemu
grzeszącemu, zakłóca rozeznanie własnej osoby i świata26.

Przytoczony fragment dotyka istoty powołania człowieka do pełnionej służby, której zadania wpisują się w indywidualny rys postawy twórczej. W świetle
swojej pracy twórczej mówi:
(...) ja wiem, że nie mogę wszystkiego robić, bo jestem odpowiedzialny (...). Nie
chciałbym, żeby moja wiara była usprawiedliwieniem dla moich utworów religijnych, bo to jest typowe dla grafomanów. Każdy wierny – mający sukcesy lekarz,
stolarz, dziennikarz – pracuje na dobry obraz Kościoła27.

Kompozytor w wielu wywiadach dokonuje eksternalizacji swoich przeżyć
duchowych, ukazuje proces przemian, jakie mają miejsce w jego życiu, wskazuje
25
26
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na momenty ważne dla jego rozwoju religijnego, zatrzymuje się nad nimi i ukazuje wagę tych doświadczeń w odniesieniu do utworów, które skomponował i na
które mógł spoglądać z perspektywy czasu, przeżywając je na nowo – inaczej.
Takimi momentami było spotkanie z brewiarzem, różańcem, których tajemnicę
stopniowo odkrywał. Można powiedzieć, że poprzez swoje dzieła zbliżał się
jednocześnie do samego siebie i do Boga, którego wielbił z Maryją w Magnificat, wielbił w Psalmach, którego istoty ponownie doświadczał w Mszy, którą
skomponował. Kompozytor świadomy istoty swego powołania, w wywiadzie
udzielonym na Jasnej Górze, wyznał: „Starałem się, żeby to co robię, to co piszę,
dotarło do ludzi, żeby nie było tylko moją satysfakcją, ale też innych. Jeśli choć
jednego człowieka moja muzyka uczyniła trochę lepszym, to uważam, że nie
zmarnowałem swojego życia”28.
Podsumowując, realizacja powołania człowieka wymaga od niego mądrego,
otwartego spojrzenia na siebie, drugiego człowieka, Boga i świat. Kształtowanie
postawy twórczej wyrażającej się w dojrzałości ludzkiej, ułatwia docieranie do
celu, jakim jest osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Myślenie dywergencyjne,
krytyczne, odpowiedzialne, troskliwe i refleksyjne determinuje w znacznym
stopniu osiągnięcie dojrzałego czy wybitnego poziomu twórczości człowieka
konstruktywnie przeżywającego siebie, swoje akty i ponowne spotkanie ze swoimi wytworami twórczymi.
Zakończenie
Twórczość, którą najprościej można określić jako dar dany i zadany, stanowi
wyzwanie dla każdego człowieka, który bardziej lub mniej świadomie mierzy
się z rozwiązywaniem problemów wielorakiej natury, który poszukuje odpowiedzi na pytania egzystencjalne i metafizyczne, który pragnie odkryć i odnaleźć
coś, co przyniesie mu radość, satysfakcję, co spowoduje, że poczuje nasycenie
szczęściem, choćby przez chwilę. Wiele osób stawia sobie pytania dotyczące
swego powołania życiowego, stara się opowiedzieć na nie jak najbardziej rzeczowo, biorąc od uwagę różnorodne okoliczności służące jego realizacji. Odpowiedzi te mogą być radykalne, niepewne, mało klarowne, niezdecydowane. Częstą
przyczyną jest nieumiejętność odczytania własnej tożsamości, brak otwartości
na to, co wpisuje się w indywidualny rys potencjalności twórczej. Towarzyszy
temu niejednokrotnie lęk przed wyrzeczeniami, cierpieniem, trudną drogą życiową, brakiem zabezpieczenia materialnego itd. Te przeszkody, i wiele innych,
mogą skutecznie utrudniać, a nawet uniemożliwiać człowiekowi, zwłaszcza
28
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młodemu, osiągnięcie poziomu choćby twórczości dojrzałej, która wiąże się ze
wspomnianą dojrzałością ludzką. W czasach dzisiejszych należy zatem zadać
szereg pytań skierowanych do osób odpowiedzialnych za edukację w Polsce
i na świecie, pytań dotyczących projektowania działań edukacyjnych wydobywających wartość twórczości w osiąganiu dojrzałości ludzkiej, przejawiającej
się w postawie twórczej umożliwiającej młodemu pokoleniu osiągnięcie przez
niego pełni człowieczeństwa.
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Streszczenie
Pojęcie kreatywności pojawia się w wielu aspektach różnych dyscyplin naukowych, które
usiłują wyjaśnić jego obecność w odniesieniu do człowieka i jego wytworów. W szczególności dotyczy to psychologii, socjologii, pedagogiki, neurologii, dydaktyki czy też
antropologii. Rzadko staje się przedmiotem dyskusji w obszarze aksjologii pedagogicznej. Analiza tego pojęcia wymaga holistycznego, integralnego spojrzenia na istotę ludzką
i środowisko społeczne, które stanowi jeden z najważniejszych czynników warunkujących integralny rozwój jednostki i wspólnoty, w której przyszło mu żyć. Biorąc powyższe
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pod uwagę, podjęcie tematyki niniejszego artykułu wydaje się uzasadnione. W tym
kontekście rozważania poświęcone rozpoznaniu powołania człowieka w głębi własnego
serca wydają się warte analizy, zwłaszcza że może to pomóc zrozumieć stymulować proces samorealizacji, który dokonuje się poprzez doskonalenie poziomów własnej kreatywności, czego egzemplifikacją może być rozważanie udzielenia kreatywnej odpowiedzi na
głos powołania przez Wojciecha Kilara.
Słowa kluczowe: twórczość, poziomy twórczości, postawa twórcza, wartości,
powołanie życiowe
Summary
The creative attitude of a man via the realization of his life vocation
The term “creativity” appears in many aspects of varied scientific disciplines that try
to explain its existence in reference to man and his outcomes. Particularly, it concerns
psychology, sociology, pedagogy, neurology, didactics, or anthropology. Rarely does it
become the subject of discussion that is undertaken by those who deal with pedagogical
axiology. It demands the holistic, integral perception of the human being and society that
can be seen as one of the most important factors conditioning the integral development
of the individual and community. Hence, the theme of this article is to investigate the
aspects signaled above. The thought of recognizing the human being vocation heard in
own heart appears worth analyzing, especially since it can help understand and stimulate
the self-realization which takes place through the mastering of the levels of one’s own
creativity. An exemplification of these theoretical considerations is W. Killar’s creative
response to his vocation.

Keywords: creativity, levels of creativity, creative attitude, values, life vocation
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Edukacja współczesnego człowieka
do sensu życia

Wprowadzenie
Życie człowieka na przełomie XX i XXI wieku nasycone jest doświadczeniami
zmiany w funkcjonowaniu społeczeństw, a także niespotykanym dotąd postępem technicznym i naukowym, zmianami kulturowymi, zmianami zachowania,
norm i wartości, co ma szczególny wpływ na funkcjonowanie człowieka we
współczesnym świecie. Ilość i jakość zmian powoduje często nieoczekiwane
fakty i zjawiska. Zdaniem Mirosława J. Szymańskiego mają one decydujący
wpływ „na przekształcanie warunków życia młodego pokolenia i osób dorosłych. Oddziałują na zmiany świadomości społecznej, upowszechnianie się niespotykanych wcześniej stylów życia i nieznanych dotąd orientacji życiowych”1.
Można stwierdzić, że:
(...) współwystępowanie w życiu współczesnym kontrastowo odmiennych zjawisk,
mieszanie się dobra i zła, niekiedy zlewanie się negatywów i pozytywów życia w pozorną jedność, wywołują lub mogą wywołać chaos aksjologiczny, zamęt w systemie
wartości, niebezpieczeństwo mylenia prawidłowych i nagannych zasad oraz norm
moralnych, zagubienie w coraz bardziej złożonym i nieprzejrzystym świecie2.

Zdaniem Piotra Sztompki, zmiany w momencie osiągnięcia pewnej wartości progowej
**
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(...) nabierają charakteru traumatogennego3, podobnie jak zmiany „wstrząsowe”
odbijają się niekorzystnie na całej tkance kulturowej i mogą zagrozić tożsamości
społecznej w najszerszej skali. Traumatogenne zmiany makrospołeczne pośrednio
wpływają na funkcjonowanie grup w mikroskali, a także na świat życia codziennego
poszczególnych jednostek4.

Przemianom ulegają bowiem także relacje międzyludzkie. Zauważa to
Sztompka, podkreślając, że rzeczywistość społeczna istniejąca „pomiędzy ludźmi” ulegając ciągłym przemianom, skutkuje tym, że:
(...) mamy raczej do czynienia z nieustannymi procesami powstawania i rozpadania
się grup niż stabilnymi bytami (...) dostrzegamy raczej procesy organizacji i dezorganizacji niż stabilne organizacje; raczej procesy ‘strukturacji’ niż struktury; raczej
procesy formowania niż formy; raczej zmienne ‘figuracje’ niż sztywne wzory5.

Zatem sama zmienność może podważać normalny przebieg życia społecznego, stanowiąc wstrząs dla członków społeczeństwa i rodząc stan swoistej traumy. Zmiana traumatogenna – nawet gdy jest postępowa, oczekiwana, triumfalna – oddziałuje niekorzystnie na społeczeństwo, oznacza dezorganizację,
dyslokację, wytrącenie społeczeństwa ze stanu równowagi6.
Można więc powiedzieć, że tempo zmian we wszystkich dziedzinach życia
i funkcjonowania człowieka jest ogromne i dyktuje ciągłe zmiany sposobu życia, a tym samym i zmiany stylu życia: zwyczajów, moralności, praw. Zygmunt
Bauman pisze, że jeśli współcześnie można być czegoś pewnym,
(...) to tego, że obyczaje, style życia, tytuły do dumy i powody do wstydu, cechy
jakich posiadanie popłaca, i te, za jakie płacić trzeba, przepisy na błyskotliwe kariery
i recepty na zawodowe porażki, tożsamości, jakie by się chciało i takie, jakich się
wypada wystrzegać – wszystko to i wszystko inne po wielokroć odmieni się albo
na opak wywróci, zanim człowiek do kresu własnego życia dotrze. A i tego można
być pewnym, że owa pewność przemijalności jest jedyną, jakiej zawierzyć bez pudła
można7.

Specyficzne problemy zmiany społecznej niejednakowo wpływają na bieg
życia ludzi, co wynika z różnic miejsca zamieszkania, pochodzenia społecznego,
etnicznego, kulturowego, zasobów materialnych czy wieku, okresu rozwojowego
3
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Przykładami zdarzeń traumatogennych są „wojny, rewolucje, przełomy ustrojowe, kryzysy
ekonomiczne, podbój, kolonizacja, masowe migracje itp.”, P. Sztompka, Socjologia zmian
społecznych, tłum. J. Konieczny, Kraków 2005, s. 334.
Tamże.
Tamże, s. 25.
Tamże, s. 334.
Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, tłum. J. Bauman i J. Tokarska-Bakir, Warszawa 2012, s. 14
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człowieka. Zdecydowanie ilość i tempo przemian mają znaczenie i specyficzny
wpływ na życie człowieka, jego jakość oraz nadawany mu sens. Dlatego tak
ważne jest w procesie edukacji zwrócenie uwagi na kształcenie i wychowanie
współczesnego człowieka do sensu życia8. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi
na wartość edukacji współczesnego człowieka do sensu życia, aby doświadczenie zmiany społecznej, zmieniających się relacji i wartości nie doprowadziły do
życia pozbawionego sensu. Usensownienie życia człowieka w czasach permanentnej zmiany nabiera coraz większego znaczenia, dlatego głos pedagogów
w tym zakresie jest szczególnie ważny.
Poczucie sensu życia współczesnego człowieka
Pojęcie sensu życia jest przedmiotem rozważań i dyskusji głównie na gruncie
filozofii i psychologii, gdzie zagadnienie sensu życia i wartości w życiu i dla życia
jest przedmiotem wielu studiów9.
Kazimierz Popielski uważa, że:
Poczucie sensu życia jest doświadczeniem, które odnosi się do całej egzystencji
i całością egzystencji jest przeżywane i wyrażane. Motywuje osobę i służy jej zdrowiu. Charakteryzuje się właściwością przekraczania uwarunkowań rozwojowych,
temporalnych, socjalnych i kulturowych. Jest właściwością, efektem i skutkiem
przeżywania własnej, podmiotowo-osobowej egzystencji, choć nigdy w oderwaniu
od życia społecznego, kultury, środowiska, przeszłości i wyobrażalnej przyszłości10.

Ujmując problematykę sensu życia z perspektywy egzystencjalnej, można
powiedzieć, że „człowiek jest w przyrodzie tym, który osobiście, na drodze intencjonalnych aktywności, odnosi się do wartości i ich systemów, uświadamia je
sobie, wartościuje i doświadcza skutków tego w formie «poczucia» sensu życia”11.
To zdaniem Popielskiego oznacza, że człowiek pragnie odkryć i nadać treść
otaczającemu światu, godną osobistej akceptacji. Dlatego też ukierunkowuje
8

9

10

11

Por. N.G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych. Inspiracje do edukacji w starości, Kraków 2016.
M.in. V.E. Frankl, Nieuświadomiony Bóg, Warszawa 1978; V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa 2009; K. Obuchowski, Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń
ludzkich, Poznań 1995; K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, Warszawa 2000; K. Popielski, Elementy poradnictwa psychologicznego i psychoterapii egzystencjalno-kognitywnej,
w: Człowiek – pytania otwarte, red. K. Popielski, Lublin 1987 i in.
K. Popielski, Poczucie sensu życia jako doświadczenie egzystencjonalnie znaczące i potrzeba
rozwojowa, w: Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk 2007, s. 20.
Tamże.
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się i angażuje w realizację takich celów, które są związane z uznawanymi wartościami. Jednocześnie sens życia związany jest i odnajdywany wśród osób czy
w relacji do nich lub do świata. Autor ten pisze, że:
Człowiek odkrywa sens poprzez i w odniesieniu do wartości, i to wartości osobowych, a dopiero pośrednio do rzeczowych, gdy odpowiadają one swoją jakością sile
wewnętrznego napięcia i zapotrzebowania. Mamy wówczas do czynienia z sensem
odkrytym, to znaczy danym w obiektywnej rzeczywistości wraz z faktem jej istnienia. Każdy sens dany musi jednak stać się sensem moim. I jest to zadanie – w tym
znaczeniu sens jest zawsze zadany. Jednostka jest jakby zanurzona w prasensie. I takim sens dla niej pozostaje, dopóki człowiek nie zdoła odkryć go dla siebie i nie
uczyni go swoim, to jest jedynym, podmiotowo bliskim i osobiście ważnym12.

Sens jest zatem wpisany w egzystencję, wynika z niej. Jednakże rozumienie
znaczenia s e n s u „rozszyfrowuje się i uwiarygodnia w procesie jednostkowego życia, zaangażowania i aktywności podmiotowo zindywidualizowanej.
Zbiorowe zachowania ludzi, tradycja i kultura ułatwiają partycypację w nim,
ale poczucie sensu osiąga się osobiście”13. Jeśli człowiek odnajdzie wartości, cel,
motywację, odkrywa sens to potrafi powiedzieć życiu „tak”, nawet jeśli cierpi
i doświadcza trudności. W doznanych doświadczeniach znajduje zatem głębsze
znaczenie i prawdziwy sens. W ten sposób dokonuje ocalenia swojej ludzkiej
godności, nadaje znaczenie własnej egzystencji. Sens życia może być realizowany na wiele sposobów:
Na przykład przez dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych, egzystencjalne doświadczanie, aktywność nakierowaną na znaczenie i wartość, podmiotowe
zaangażowanie w wartości, osobiste życie religijne, przeżycie piękna, doświadczenie
dobra, przyjęcie godnej, osobistej postawy i tym podobne podmiotowe uczestniczenie w życiu14.

Sens życia, rozumiany jako układ sądów, wyobrażeń mniej lub bardziej
świadomych, dotyczący perspektywicznych zadań życiowych człowieka materializuje się w określonej strukturze celów, wartości oraz możliwości ich realizacji. Obuchowski wyróżnia trzy rodzaje celów życiowych człowieka: ogólne i długoterminowe, konkretne oraz zawarte w działaniu15. Z perspektywy
12
13
14
15

Tamże s. 25.
Tamże oraz K. Popielski, Psychologia egzystencji. Wartości w życiu, Lublin 2008.
K. Popielski, Poczucie sensu życia..., dz. cyt. s. 25.
K. Obuchowski, Wprowadzenie do problemu sensu życia, w: Sens życia, red. K. Obuchowski,
B. Puszczewicz, Warszawa 1990; por. też V.E. Frankl, Homo patiens. Próba wyjaśnienia
cierpienia, Warszawa 1971; P. Oleś, Kryzys „połowy życia” u mężczyzn. Psychologiczne badania empiryczne, Lublin 1995; K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna
analiza poczucia sensu życia, Lublin 1993.
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poszukiwania sensu życia ważne jest, aby człowiek stawiał cele długoterminowe
i odległe. Wynika to z tego, że cele konkretne nie zapewniają poczucia sensu
ze względu na szybką gratyfikację, która po ich osiągnięciu może doprowadzić
do poczucia bezsensu. Podobnie jest w przypadku celów zawartych w działaniu, gdzie z powodu koncentracji na sposobie, metodzie aktywności a nie
na stanach finalnych działań, w przypadku niepowodzeń obniża się poczucie
wartości człowieka. Optymalne zatem jest podejmowanie celów rozbudowanych
w postaci naczelnych wartości, opartych o światopogląd i refleksję filozoficzną
dającą odpowiedź na pytania o siebie, świat i siebie w świecie16. Tak rozumiany
sens życia, zorientowany na zadania dalekie i możliwie angażujące możliwości
człowieka, daje więcej szans na ustosunkowanie się do różnorodnych zdarzeń,
problemów i powikłań w realizacji programów życiowych17. Zatem można powiedzieć, że poczucie sensu życia zależy od posiadania wartościowej koncepcji
życia, to znaczy „realistycznej (dostosowanej do możliwości danego człowieka),
charakteryzującej się odpowiednią formą: musi być dość ogólna, niezbyt konkretna, aby można było ją realizować różnymi sposobami”18.
Jeśli człowiek nie szuka i nie nadaje swemu życiu sensu, wówczas można
powiedzieć o niedojrzałości egzystencjalnej. „Poczucie sensu jest najbardziej
wszechstronnie przeżywane w związku z potrzebą bycia «dla» i dążeniem «ku».
Najpełniej jest doświadczane w zapotrzebowaniu spotkania Ja – Ty, jako istotnego momentu podmiotowego spełniania się jednostki”19. Problematyka sensu
życia intensyfikuje się szczególnie silnie dopiero w okresie starzenia się, w procesie tak zwanej „wtórnej refleksji”20. Pojawiają się wtedy głębokie pytania o sens
ostateczny wszelkich działań i dokonań, co nie oznacza, że nie pojawiają się
wcześniej, np. przy budowaniu tożsamości, redefinicji tożsamości, czy w okresie
przełomu połowy życia21. Człowiek dostrzega wielowymiarowość ludzkiego
bycia i wielokierunkowość stawania się.
W rozważaniach dotyczących sensu życia należy określić perspektywę jego
doświadczenia. Psychologiczna analiza doświadczania sensu pozwala wyróżnić
16

17

18
19
20

21

M. Nowak-Dziemianowicz, „Wielki Przegrany Współczesności”. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot kształcenia, w: Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne
aspekty roli, red. P. Rudnicki, B. Kutrowska, M. Nowak-Dziemianowicz, Wrocław 2008.
G. Dolińska-Zygmunt, Psychologia wobec problematyki sensu życia, w: Sens życia,
red. K. Obuchowski, B. Puszczewicz, Warszawa 1990, s. 17.
Tamże.
K. Popielski, Poczucie sensu życia..., dz. cyt. s. 26.
J.M. Łukasik, K. Jagielska, Refleksyjność emerytowanych nauczycieli jako czynnik zmiany
i rozwoju osobistego, w: Rozwój nauczyciela od wczesnej do późnej dorosłości, red. J.M. Łukasik, N.G. Pikuła, K. Jagielska, Kraków 2016; N.G. Pikuła, Poczucie sensu życia osób starszych..., dz. cyt.
P. Oleś, Kryzys „połowy życia” u mężczyzn..., dz. cyt.
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dwa jego aspekty: dynamiczny i statyczny22. Pierwszy z nich przedstawiany jest
„jako potrzeba sensu życia powodująca podejmowanie działań nastawionych na
jego doświadczanie i wyraża się w napięciu wynikającym z braku realizacji takich działań”23. Aspekt statyczny określany jest jako poczucie sensu życia, a więc
„jako przekonanie, że własne życie ma znaczenie, oraz jako stan satysfakcji będący wynikiem ogólnej pozytywnej oceny własnych działań i odniesień (postaw)”24. Rozpatrując powyższe aspekty sensu życia z perspektywy motywacji,
można powiedzieć, że potrzeba sensu domaga się zaspokojenia i angażuje do
podejmowania aktywności nastawionych na doświadczanie sensu, natomiast
poczucie sensu jest pochodną tych aktywności, związanych z poczuciem satysfakcji oraz przekonaniem o wartości swojego życia25.
Człowiek niemal nieustannie pyta o sens swego życia. Popielski podkreśla,
że człowiek „nie chce i nie może być, żyć i pracować w sytuacji absurdu, bezsensu, beznadziei, bez celu, bez jakichkolwiek dążeń i odniesień, bez aktywności i wartości ukierunkowujących wewnętrznie i zewnętrznie”26. Uważa on, że
pojawiający się „kryzys poczucia sensu życia jest przejawem nieprawidłowości
w zakresie funkcjonowania podmiotowo-osobowej egzystencji i realizowanych
przez nią relacji i odniesień”27.
W literaturze przedmiotu można odnaleźć różne wymiary egzystencji:
noetyczny, inaczej osobowy, psychiczny, fizyczny/biologiczny oraz zachodzące relacje egzystencjalne: społeczne, kulturowe, przyrodnicze. Zwraca się
uwagę na doświadczenia egzystencjalne, takie jak miłość/przeżycie, uczucia,
emocje28. Pisząc o wartościach noetycznych, Popielski wyróżnia wśród nich
wartości poznawcze, estetyczne, moralne, metafizyczne, religijne. Odniesienia podmiotowo-osobowe „ku” komuś lub czemuś dotyczą także, jego zdaniem, odniesienia ku Absolutnemu29. Niezmiernie ważne jest stwierdzenie, że
„ludzkie dążenie do sensu, potrzeba poczucia sensu i jego poszukiwanie jest
podstawową «potrzebą potrzeb» i stąd jest uniwersalną potrzebą egzystencji
realizującej się wielowymiarowo i wielokierunkowo”30. Ludzka egzystencja,
22

23
24
25
26
27
28
29
30

R. Klamut, Cel – czas – sens życia, Lublin 2002; W. Prężyna, Społeczno-religijne odniesienia
dla poczucia sensu życia i psychoterapii, w: Człowiek – wartości – sens. Studia z psychologii
egzystencjalnej, red. K. Popielski, Lublin 1996.
R. Klamut, Cel – czas – sens życia, dz. cyt., s. 139.
Tamże, s. 140.
Tamże.
K. Popielski, Poczucie sensu życia..., dz. cyt., s. 21.
Tamże, s. 44.
K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości..., dz. cyt., s. 31-33.
K. Popielski, Poczucie sensu życia..., dz. cyt., s. 35.
Tamże, s. 41.
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jeśli przebiega bez poważnych zaburzeń, nieodłącznie związana jest z poczuciem sensu, który stanowi motywację do życia, do podejmowania wyzwań, do
działania. Zharmonizowana egzystencja, spełniająca się na wszystkich płaszczyznach, służy rozwojowi człowieka, umożliwia nastawienie „ku”, ukierunkowuje dążenia, pozwala na odkrywanie sensu życia. Natomiast „w opanowującej egzystencję tak zwanej pustce egzystencjalnej, syndromie podmiotowo
niezagospodarowanej aktywności psychicznej, rozwijają się: frustracje, agresja,
rezygnacja, depresja, potrzeby kompensacyjne, tendencje samobójcze i tym
podobne”31. Zatem, jeśli ukierunkowanie człowieka nie spełnia sensu życia
przez realizowanie wartości, celów to zostaje ono zablokowane. Konsekwencją
tego jest odczuwanie przez człowieka cierpienia psychicznego, poczucia nudy,
rezygnacji, cynizmu, zaniku poczucia odpowiedzialności. Popada on w próżnię egzystencjalną, frustrację.
W tym miejscu zasadne jest przywołanie założeń dotyczących sensu życia
Viktora Frankla. Jego zdaniem człowiek jest taką istotą, która potrafi podjąć walkę o uznawane wartości i sens istnienia, o czym decyduje głównie specyficzny
jego wymiar, jakim jest duchowość32. Wynika to ze specyfiki rozumienia cech
natury ludzkiej. Frankl podkreśla istnienie trzech charakterystycznych takich
cech: duchowości (z której człowiek czerpie świadomość, miłość i sumienie moralne oraz wrażliwość estetyczną), wolności (człowiek jest istotą która decyduje,
która ma wolność w podejmowaniu decyzji) i odpowiedzialności (za siebie). Ta
ostatnia implikuje obowiązek, który może być jedynie zrozumiany w kategorii
sensu, sensu ludzkiego życia33.
Zdaniem Frankla każdy człowiek może odnaleźć sens w swoim życiu na
trzy sposoby. „Pierwsza droga wiedzie poprzez tworzenie dzieła i spełnianie
czynu, druga – przez doświadczenie czegoś lub spotkanie kogoś”34. Zdaniem
autora zgodnie z tym rozumieniem sens życia można odnaleźć nie tylko w pracy,
ale również w miłości. Najważniejsza jest jednak trzecia droga poszukiwania
sensu – dzielne znoszenie nieuniknionego cierpienia. Uważa on, że „nawet bezbronna ofiara beznadziejnej sytuacji, stojąca w obliczu losu, którego nie sposób
zmienić, może wznieść się ponad siebie, przerosnąć siebie i tym samym stać się
innym człowiekiem. Ktoś taki może przemienić osobistą tragedię w triumf ”35.
Usensownienie życia jest zatem warunkiem istnienia i doskonalenia człowieka
bez względu na sytuacje, okoliczności, doświadczenia czy wiek życia. Zauważa
to również Obuchowski, podkreślając, że „życie usensownione nadaje biografii
31
32
33
34
35

Tamże, s. 49.
V.E. Frankl, Homo patiens. Próba wyjaśnienia cierpienia, dz. cyt., s. 46-52.
K. Popielski, Psychologia egzystencji..., dz. cyt.
Frankl V.E., Człowiek w poszukiwaniu..., dz. cyt., s. 211.
Tamże, s. 212.

246

Norbert G. Pikuła, Joanna M. Łukasik

człowieka specyficzną wartość”36. Dzięki niemu znajduje on w sobie i w tym co
robi „racje niezbędne do stawania się ważnych celów i do przezwyciężania związanych z nimi trudności. Nawet niepowodzenia, straty nie powodują przygnębienia i apatii”37, gdy działanie człowieka jest fragmentem szerszego kontekstu.
Sukces, jako efekt działań sensownych, jest źródłem satysfakcji wzbogacającej
jakość życia.
Nie jest konieczne, by przy każdej czynności uświadamiać sobie sens
swojego działania, ale aby umieć go odnaleźć zawsze w razie konieczności38.
Wyróżnia on dwa kryteria realizowania potrzeby sensu życia. Pierwsze – kryterium pozytywne – gdy osoba konsekwentnie, z wysiłkiem dąży do realizacji
celów, które wykraczają poza bezpośrednie zaspokojenie potrzeb biologicznych, nie rozpraszając się na oderwane od siebie rodzaje aktywności. Drugie
kryterium – negatywne – gdy po zmianie jakiegoś określonego elementu sytuacji życiowej (np. śmierć bliskiej osoby męża/żony/dziecka itp.) człowiek
zaczyna nagle odczuwać beznadzieję, bezsens i pustkę istnienia39. Próżnia
egzystencjalna zmusza człowieka do szukania nowego sensu. Niezaspokojenie
tej potrzeby, zdaniem Obuchowskiego, wywołuje napięcia i, podobnie jak
w przypadku frustracji, prowadzi do zaburzeń nerwicowych. Jego zdaniem
szukanie sensu życia jest wręcz koniecznością, ponieważ nie tylko człowiek
zadaje pytania o sens życia, ale również życie stawia pytania człowiekowi, na
które ma odpowiedzieć w poczuciu odpowiedzialności za swoje istnienie40.
Zatem człowiek sam poszukuje sensu. Frankl podkreśla to szczególnie, pisząc,
że „sens nie może być dany z zewnątrz, musi być znaleziony (...), nie może być
jednak wytworzony”41.
Edukacja do sensu życia
Najważniejszym warunkiem możliwości zaistnienia sensu – między innymi
w wymiarze pedagogicznym – jest wolna wola człowieka, czyli wewnętrzna
zgoda na wypełnienie braku sensu oraz niezachwiany system wartości42. Jest
to proces osobisty i samoodpowiedzialny, nie wyklucza on jednak udzielania
pomocy, wsparcia i towarzyszenia podczas poszukiwania sensu, szczególnie
36
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K. Obuchowski, Wprowadzenie do problemu sensu życia, dz. cyt., s. 7.
Tamże.
K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, dz. cyt., s. 227 i nast.
Por. G. Dolińska-Zygmunt, Psychologia wobec problematyki sensu życia, dz. cyt. s. 15.
K. Obuchowski, Psychologia dążeń ludzkich, dz. cyt.
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w kryzysowych sytuacjach życiowych. Zauważa to Marek Niezabitowski, podkreślając, że podstawą poczucia sensu życia,
(...) które podlega erozji w sytuacjach trudnych, jest trwały i niezachwiany system
wartości, poczucie wyższego celu w życiu oraz celów mniejszych, aktualnie realizowanych, które organizują bieżące życie codzienne. Poczucie sensu życia może być
i jest wzmacniane zrozumieniem dotychczasowego życia, pozytywnym do niego
stosunkiem, w kształtowaniu którego pomocne są osoby emocjonalnie bliskie jednostce43.

Zatem osoby emocjonalnie bliskie, profesjonalni wychowawcy, pedagodzy oraz bliskie osoby nieprofesjonalne są niezwykle pomocne w odkrywaniu,
budowaniu sensu życia człowieka, wspieraniu w stanowieniu celów44 dalekich
i bliskich oraz towarzyszeniu w ich realizacji. Obecność takich osób jest niezwykle ważna z kilku powodów. Jednym z nich jest to, że człowiek dążąc do doskonałości, do pełni rozwoju, dojrzałości doświadcza różnych sytuacji trudnych,
niejednokrotnie doświadcza kryzysów, które mogą spowodować rezygnację
z realizacji celów, utratę sensu życia. Skutecznemu radzeniu sobie z kryzysem
sprzyja m.in. wysokie poczucie koherencji45 oraz zasoby zewnętrzne, wśród
których najistotniejsze jest wsparcie społeczne otrzymywane od innych. To
potwierdza znaczenie obecności osób emocjonalnie bliskich. Człowiek jako
istota społeczna nastawiony jest na drugiego człowieka. Potrzebne mu jest doświadczenie, „że dla kogoś jest ważny, znaczący, kochany, brany pod uwagę i że
to przeżywanie ma cechę zwrotności”46. Stąd niezwykle ważna staje się rola pedagogów, nauczycieli, animatorów. Pedagog towarzyszący człowiekowi w życiu,
w jego usensownianiu, wspiera go w dążeniu do otwartości na nowe doświadczenia, pragnienia działania, zmianę siebie i swojego życia47. Jarosław Michalski
podkreśla w tym kontekście wartość relacji pedagog–prowadzony oraz profesjonalnego i osobistego potencjału pedagoga. Uważa on, że pedagodzy w swych
M. Niezabitowski, Ludzie starsi w perspektywie socjologicznej. Problemy uczestnictwa społecznego, Katowice 2007, s. 15.
44
Zdaniem Popielskiego problem z sensem pojawia się, gdy „brakuje celów wartościowych,
gdy okazały się one zawodne, fałszywe, niewłaściwie postawione i bezpodstawnie zabsolutyzowane, gdy stają się niewystarczające i tracą moc orientowania, odnoszenia, pociągania
i gdy przestają motywować”, K. Popielski, Noetyczny wymiar osobowości..., dz. cyt. s. 189190.
45
A. Antonovsky, Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, w: Psychologia zdrowia, red.
I. Heszen-Niejodek, H. Sęk, Warszawa 1997.
46
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działaniach mają mieć na uwadze to, że „przy osobistym poszukiwaniu sensu
zawsze chodzi o analizę przez człowieka jego własnego życia, egzystencji, w sposób, w jaki w danym momencie jest ona jemu dana i zadana”48. Rolą pedagoga
jest towarzyszyć człowiekowi w poszukiwaniu sensu na każdym etapie życia, by
życie człowieka stawało się wartościowe, nasycone aktywnością zgodną z jego
potrzebami i możliwościami.
Rosnące wciąż wymagania wobec ludzi, nieograniczony dostęp do wiedzy,
możliwość i chęć edukacji przez całe życie są „dominującymi wyznacznikami
rozwoju cywilizacyjnego, w tym nade wszystko rozwoju człowieka i jego społeczeństwa”49. W tym kontekście niezwykle ważne wydaje się zwrócenie uwagi
na wartość całożyciowego rozwoju i edukacji człowieka, w tym także do sensu
życia, w obecności profesjonalnych i nieprofesjonalnych pedagogów. Niestety,
ten ostatni aspekt często w edukacji jest pomijany, mimo że cel „uczyć się, aby
być, zaistnieć i odnaleźć sens własnego życia”50 stanowi nadrzędny priorytet
tego procesu.
Edukacja do sensu życia musi nawiązywać do potrzeb, zainteresowań, możliwości, potencjalności, celów i planów życiowych człowieka, czyli do wszystkiego
tego, co czyni życie wartościowym, ważnym, znaczącym, sensownym, by człowiek mógł stawać się „kimś więcej niż jest” – osobą wolną51 i odpowiedzialną
za sens swojego życia. W edukacji do sensu życia warto wykorzystać założenia
logoterapii Frankla. Przesłania zawarte w logoterapii są doskonałą podstawą
tego, by pomóc człowiekowi dostrzegać wiele możliwości, które przed nim są,
a nadawanie sensu życiu, ukazywanie sensu ludzkiego istnienia i godność osoby
ludzkiej uczynić wartością samą w sobie52. W edukacji do sensu życia można
również wykorzystać model edukacji przekraczania ograniczeń egzystencjalnych Teresy Borowskiej. Model ten odwołuje się w założeniach do istoty homo
construens, czyli istoty „człowieka budującego”53 oraz potencjalności człowieka.
Jest on bowiem istotą potencjalną, a potencjalność jest właśnie podstawą rozwoju,
stawania się człowieka, usensowniania życia, a więc i edukacji zorientowanej na
sens życia. W tym zakresie należy wykorzystać specyfikę doświadczeń indywidualnych oraz potencjału człowieka. Zauważa to Bogusław Śliwerski, pisząc, że:
(...) obserwując bowiem sposób rozwiązywania przez konkretnego człowieka różnych zadań życiowych, praktycznych i teoretycznych, można zauważyć, że kieruje
48
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Tamże, s. 288-292.
T. Borowska, Pedagogika ograniczeń ludzkiej egzystencji, Warszawa 2003, s. 57-77.

Edukacja współczesnego człowieka do sensu życia

249

się on w takich sytuacjach pewnymi regułami myślenia i działania w zależności od
warunków i od możliwości swojego umysłu54.

Zatem edukacja do sensu życia powinna zmierzać w kierunku autoedukacji
oraz samowychowania. Albowiem, mimo że samowychowanie „należy do obszaru zjawisk powszechnie akceptowanych i pożądanych w życiu człowieka, to
jednak nadal utrzymuje się przekonanie, iż w praktyce zdarza się ono bardzo
rzadko”55. A zatem przed edukacją do sensu życia staje wiele wyzwań, w tym
również to odnoszące się do przygotowania do autoedukacji, samokształcenia,
samowychowania w tym zakresie. Świadomość tych procesów oraz ich realizacja umożliwia człowiekowi nadawanie nowego kształtu własnemu życiu, kierowanie własnym rozwojem56, gdyż właśnie rozwój stanowi jeden z podstawowych
wymiarów jego życia i nadaje mu sens57. Brak tych procesów w doświadczeniu człowieka, brak umiejętności nadawania życiu sensu (w sytuacji trudnej,
kryzysowej, braku działania, nadmiaru czasu, bezczynności, nieumiejętność
wypełnienia życia sensowną treścią) niejednokrotnie wywołuje frustrację egzystencjalną i prowadzi do autodestrukcji. Stąd tak ważna jest edukacja do sensu
życia i troska profesjonalnych pedagogów do realizacji jej założeń w szkolnej
praktyce, szkolnej codzienności.
Zakończenie
Potrzeba posiadania sensu życia jest podstawową potrzebą człowieka, zaś sens
życia jest pewną nadrzędną ideą, koncepcją jego życia58. Sens życia jako potrzeba ma charakter orientacyjny. Przedmiotem poznania jest tu sens istnienia
człowieka w rzeczywistości, orientacja dotycząca jego miejsca w świecie oraz
posiadania własnego poglądu na to po co żyć i jakie racje to życie uzasadniają59.
Sens życia ogniskuje aktywność człowieka i jest podstawowym atrybutem jego
pełnego rozwoju. Posiadając sens życia, potrafi on określić swoje cele, zadania
do realizacji, możliwości i swoje miejsce w świecie. Tadeusz Czeżowski zauważył, że życie człowieka „jako zespół działań tworzy zwartą i dorzeczną całość,
jeżeli cele ostateczne kierujące tymi działaniami układają się harmonijnie, czyli
54
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nie sprzeciwiają się sobie, lecz wspierają się wzajemnie”60. Cele życiowe, nadając
sens życiu człowieka, są zawsze efektem własnej refleksji i przemyślenia swojej
sytuacji życiowej oraz umiejscowienia siebie w świecie. Sens życia uaktywnia
w człowieku siły do działania, pozwala planować i przewidywać je, umożliwia
kierowanie rozwojem zdarzeń oraz sobą, dokonywać zmian, by założone cele
osiągnąć (dążenie do spełnienia siebie w życiu). Sens życia zawsze jest dla każdego człowieka indywidualny, samodzielnie określony na podstawie rozumienia świata i siebie, jako osoby żyjącej w tym świecie. On mobilizuje człowieka
do aktywności, podtrzymuje w nim motywację do działania, do zmiany, do
rozwoju i daje poczucie satysfakcji i spełnienia. Dlatego troską i obowiązkiem
profesjonalnych pedagogów jest edukacja człowieka do sensu życia.
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Streszczenie
Współczesny człowiek nieustannie doświadcza zmiany, która niejednokrotnie staje się
zmianą traumatogenną. Coraz trudniej odnaleźć mu trwałe wartości, określić cele zarówno długofalowe, jak i krótkofalowe. Łączy się to z zaprzestaniem patrzenia na swoje
życie i podejmowane działania jako wartości, coś co ma znaczenie i sens. W prezentowanym artykule wskazano znaczenie i wartość edukacji współczesnego człowieka do sensu
życia, bowiem tylko taka edukacja umożliwi mu usensownianie życie mimo trudnych
doświadczeń, jakie niesie ze sobą wszechobecna zmiana.
Słowa kluczowe: zmiana społeczna, poczucie sensu życia, edukacja do sensu życia
Summary
Modern man’s education concerning the meaning of life
Modern man constantly experiences change and this often becomes a traumatogenic
change. It becomes increasingly difficult to find permanent values, to define long-term
and short-term goals. This phenomenon means that modern man does not consider his
own life and activity as value, something being important and meaningful. The article
presents the importance and value of modern man’s education concerning the meaning
of life, because only such an education enables him to make his life meaningful despite
the difficult experiences of ubiquitous change.
Keywords: social change, sense of meaning of life, education concerning meaning of
life
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Strategie radzenia sobie z doznaną krzywdą
w grupie osób dorosłych

Wprowadzenie
Problematyka krzywdy należy do trudnych i najbardziej fundamentalnych zagadnień w wymiarze egzystencjalnym. Krzywda jest nieodłącznym składnikiem
zła, które należy rozumieć nie tylko jako cierpienie fizyczne czy psychiczne,
ale przede wszystkim w dużej mierze powodujące zaniżenie poczucia własnej
wartości. Przyczyną tego stanu rzeczy są najczęściej różnego rodzaju deficyty
w możliwym lub oczekiwanym stanie posiadania. Dlatego istotne znaczenie
ma rozmiar poniesionej szkody i natężenie emocji, bo one określają rozmiar
doświadczenia krzywdy przez ofiarę. Znamienne znaczenie w określeniu krzywdy odgrywa stopień, w jakim ofiara jej doświadczyła i czy było to zdarzenie
odwracalne czy też nie. Pytania te nabierają szczególnego wymiaru, jeśli chodzi
o urazy, jakich doznała ofiara. Stają się one trudne do opisania nie tylko z pozycji obserwatora, ale również trudna staje się ich ocena i interpretacja, która
wymaga, aby potraktować je niezwykle indywidualnie1.
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Badania poczucia pokrzywdzenia
Zdaniem Jerzego Mellibrudy znamienne jest rozróżnienie doświadczenia
krzywdy osobistej i poczucia krzywdy. Autor wskazuje, że można posiadać bardzo mocne doświadczenia krzywdy osobistej bez poczucia krzywdy, ale może
być również odwrotnie, „można mieć poczucie krzywdy, mimo że człowiek tak
naprawdę nie przeżył głębokiego doświadczenia krzywdy osobistej, albo nie
było ono naprawdę intensywne”. Szczególnego charakteru nabiera tutaj interpretacja doświadczenia krzywdy i samego poczucia krzywdy, które poddają się
analizie psychologicznej. Zróżnicowanie form przeżywania przez ofiary poczucia pokrzywdzenia zależy od stopnia wrażliwości i sposobu interpretacji tych
przeżyć. Szczególnego znaczenia nabiera subiektywna ocena sytuacji, w której
osoba doświadczyła krzywdy2.
Poczucie doznanej krzywdy w sposób znaczący odnosi się do jednostkowego poczucia sprawiedliwości, które kształtuje się w człowieku od pierwszych
momentów życia w kontakcie z rodzicami. Zbigniew Zaborowski, Jerzy Mellibruda i Eufrozyna Gruszecka podkreślają w swoich badaniach, że poczucie
krzywdy jest częstym doświadczeniem okresu dzieciństwa i wczesnej adolescencji, a wiele krzywd z tego okresu pozostaje niewybaczonymi3. Poczucie krzywdy
pojawia się w człowieku, kiedy daną sytuację spostrzega on jako niesprawiedliwą. Jest to subiektywny stan osoby, która konkretne wydarzenie, sytuację czy
zachowanie drugiej osoby ocenia jako niesprawiedliwość4.
W literaturze przedmiotu pojęcie poczucia krzywdy i poczucia niesprawiedliwości często stosowane są zamiennie z uwagi na niezapisaną zasadę
wymiennego posługiwania się nimi. Jednakże w rzeczywistości sens psychologiczny tych pojęć oraz odpowiadające im stany poczuciowe nie są tożsame.
Gruszecka wymienia kilka znaczących elementów, odróżniających poczucie
krzywdy od poczucia niesprawiedliwości. Pierwsza różnica odnosi się do odczuwania krzywd w wyniku wydarzeń niedefiniowanych subiektywnie jako
niesprawiedliwość, np.: kiedy ktoś lekceważy problemy drugiej osoby lub kiedy
ktoś inny postępuje wbrew woli drugiego człowieka. Druga różnica dotyczy
sprawcy wydarzenia – w przypadku poczucia niesprawiedliwości sprawcą jest
zawsze ktoś lub coś z zewnątrz, np. człowiek albo instytucja. Zdaniem Gruszeckiej „poczucie niesprawiedliwości może się wyrażać jedynie w ocenach
poznawczych, ale trudno założyć, aby poczuciu krzywdy nie towarzyszyły
emocje”. Trzecia różnica podkreśla skutki doświadczonej niesprawiedliwości
2
3

4

J. Mellibruda, O poczuciu krzywdy osobistej, „Niebieska Linia” nr 3, s. 4.
E. Gruszecka, Środowisko wychowawcze a poczucie krzywdy, wrażliwość na pokrzywdzenie
i wybaczanie we wczesnej adolescencji, „Psychologia Rozwojowa” 2015, t. 20, nr 4, s. 46.
W. Wosińska, Niesprawiedliwość w stosunkach interpersonalnych, Katowice 1989, s. 80.
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i pokrzywdzenia. W przypadku poczucia niesprawiedliwości nie ma odpowiedzi na pytanie: czy przywrócenie równowagi w relacjach międzyludzkich
znosi to poczucie? W przypadku poczucia krzywdy może ono przybierać dwie
formy5: może „zalegać” mimo kompensacji szkody lub może „znikać” mimo
braku kompensacji szkody. Poczucie krzywdy jest zatem odzewem na doświadczenie niesprawiedliwości, które może pełnić rolę wzmacniającą w egzekwowaniu swoich praw6.
W rozważaniach na temat fenomenologii krzywdy Józef Lipiec zwraca uwagę, że niezwykle ważna jest „świadomość krzywdy, która nie jest tym samym, co
sama krzywda” i dotyczy ona zarówno krzywdziciela, jak i jej ofiary. Wynikiem
takiego stanu rzeczy jest powstanie nietypowego układu, który sprowadza się do
swoistego spotkania krzywdziciela i skrzywdzonego: (a) świadomość krzywdziciela z niewiedzą krzywdzonego, (b) świadomość krzywdziciela i świadomość
krzywdzonego o swej krzywdzie, (c) nieświadomość krzywdziciela o krzywdzie
i pełna świadomość ofiary krzywdy, (d) nieświadomość krzywdziciela i taka
sama niewiedza krzywdzonego7.
Istotnym aspektem doznawania krzywdy jest ocena kierunku wyrządzanej
krzywdy. Krzywda nie musi odnosić się do samego podmiotu, lecz może być
skierowana ku tym, którzy stanowią dla niego wysoką wartość. Zaangażowanie
jednostki w krzywdę doznawaną przez innych może być miarą wrażliwości
etycznej i miarą jej może być intensywność doznań empatycznych lub podjęcie
działań zapobiegających i uniemożliwiających kontynuację czynienia krzywdy
innym.
Jak podkreśla Józef Augustyn,
(...) każde doświadczenie krzywdy jest bolesne. Krzywda jest zawsze niesprawiedliwością. Cierpimy, kiedy bywamy upokarzani, poniżani, wykorzystywani, kiedy
ktoś usiłuje nami manipulować, oskarżać nas, kiedy ogranicza naszą wolność lub
też przekracza granice naszej intymności itp.8

Człowiek nie jest w stanie przez dłuższy czas samodzielnie poradzić sobie
z poczuciem krzywdy i niesprawiedliwości, gdyż doświadczenia te powodują nagromadzenie takich uczuć, jak gniew, żal, uczucie złość, nienawiść oraz pragnienie
5

6

7

8

E. Gruszecka, Człowiek w obliczu krzywdy – zachowania ofiar, sprawców i obserwatorów,
w: Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą. Problemy współczesności – co psychologia
może o nich powiedzieć?, red. E. Martynowicz, Kraków 2006, s. 57-58.
M. Żemojtel-Piotrowska, J. Piotrowski, Kiedy złość motywuje? Społeczne funkcje wyrażania
złości, red. B. Bereza, Oblicza złości. Perspektywa psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów, Kraków 2012, s. 42.
J. Lipiec, Fenomenologia krzywdy, w: Krzywda. Zagadnienia teoretyczne i problemy praktyki.
Podręcznik akademicki, red. W. Tulibacki, Olsztyn 2003, s. 25-26.
J. Augustyn, Ból krzywdy radość przebaczenia, Kraków 2000, s. 21-22.
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zemsty9. Augustyn zauważa, że uczucia te „nie są owocem ludzkiej decyzji podjętej w pełnej świadomości i wolności, ale są odruchem doznanego zranienia”10.
Mellibruda zwraca uwagę na trzy ważne elementy doświadczania poczucia
krzywdy: cierpienie, poczucie bezsilności i poczucie burzenia pewnego porządku11. Proponuje, aby spojrzeć na człowieka w trzech różnych perspektywach,
w których doświadcza i utrwala on poczucie krzywdy.
Pierwsza perspektywa ukazuje człowieka jako istotę, która przeżywa
różnego rodzaju uczucia. Charakterystyczną cechą doświadczania poczucia
krzywdy w tej perspektywie jest tzw. z n i e c z u l i c a e m o c j o n a l n a, inaczej w e w n ę t r z n e z a m r o ż e n i e e m o c j i, przez które należy rozumieć
odruchowy mechanizm obronny, uruchamiający się w chwili silnego cierpienia.
Pojawiające się przy tym bariery utrudniające kontakt z własnymi uczuciami nasilają cierpienie. Pojawia się b o l e s n a n a d w r a ż l i w o ś ć z charakterystycznym napięciem, drażliwością, brakiem umiejętności radzenia sobie z gniewem
i smutkiem, spowodowanym doznaną krzywdą sprzed wielu lat.
Druga perspektywa ukazuje człowieka jako istotę, która pragnie używać
siły, wywierać wpływ na swoją sytuację, swoje życie i postępowanie. Zjawiskiem
utrwalającym poczucie krzywdy jest b e z s i l n o ś ć, którą cechuje uporczywe,
nadmierne lub trudne do pokonania pragnienie używania własnej mocy.
Trzecia perspektywa związana jest z potrzebą zaprowadzenia we własnym
życiu porządku i odejścia od chaosu. Człowiekowi doznającemu krzywdy towarzyszy poczucie zagubienia, rozpadania się porządku, na którym opierało
się dotychczasowe jego funkcjonowanie. Sytuacja taka sprzyja ujawnieniu się
m y ś l e n i a d o g m a t y c z n e g o, które w pewnym sensie pełni rolę mechanizmu obronnego i pomaga w zachowaniu określonego porządku. Utrwaleniu
poczucia pokrzywdzenia towarzyszy niekiedy poczucie z a n u r z e n i a w c h ao s i e, którego cechą charakterystyczną jest relatywizm, mogący doprowadzić
do przekonania o trwałym charakterze tych wartości, które są nasilone w sytuacji pokrzywdzenia12.
Wielu badaczy zajmujących się zjawiskiem krzywdy zwraca uwagę na destrukcyjny dla jednostki charakter pokrzywdzenia i w skrajnej sytuacji możliwy jej chorobotwórczy charakter. Ma to miejsce wówczas, kiedy krzywda nie
9

10
11

12

J. Augustyn, Poznaj siebie i bliźniego – o wychowaniu dzieci, więziach rodzinnych i małżeńskich oraz uzdrowieniu z poczucia krzywdy. Pytania i odpowiedzi. Część II, Kraków 2000,
s. 197-198.
Tamże.
J. Mellibruda, O krzywdzie osobistej i trudnościach wybaczania, „Nowiny Psychologiczne”
1990, nr 1-2, s. 20.
J. Mellibruda, Pułapka nieprzebaczonej krzywdy w aspekcie psychologicznym, w: Krzywda
i przebaczenie, red. ks. T. Huk, A. Foltańska, Kraków 2010, s. 11-20.
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została wybaczona i przepracowana przez osobę skrzywdzoną. Funkcjonowanie
w roli nieustającej „ofiary” sprawia, że osoba nie może oderwać się od traumy
z przeszłości. Istnieje duże niebezpieczeństwo, że stan ten może przyjąć charakter odwetu lub zaprzeczenia. Jednak tylko wybaczenie posiada charakter
uwalniający i oczyszczający13.
Człowiek, który doświadczył długotrwałego poczucia krzywdy, może demonstrować wiele niepokojących zachowań i postaw. Całą swoją energię, uwagę i siły
koncentruje na przeżywaniu przeszłości, ma trudności w życiu „tu i teraz”, nie
patrzy z nadzieją w przyszłość, która wydaje się być pełna pesymizmu i obaw14.
Z kategorią krzywdy łączy się pojęcie godności osoby, która jej doświadcza.
W sytuacji krzywdy godność ofiary zostaje naruszona lub poddana zabiegom
manipulacyjnym, co czyni ją elementem nietrwałym, zaś samą krzywdę elementem trwałym15. Doznana krzywda odnosi się przede wszystkim do obszarów
szczególnej wrażliwości podmiotowej. Naruszenie godności może spowodować,
a nawet pogłębić odczucie doznanej traumy, której częstą konsekwencją jest duchowe cierpienie. Działanie krzywdzącego może mieć charakter intencjonalny
lub niezamierzony.
Ważną funkcję w procesie przebaczenia odgrywają emocje, które mogą być
zróżnicowane. Gruszecka w swoich badaniach zwraca uwagę, że intensywnie
przeżywane poczucie krzywdy okazuje się dobrym przesłaniem w kierunku
przebaczenia, natomiast gniewny wzorzec przeżywania będzie powstrzymywał
ten proces16.
Mellibruda proponuje osobom, które pragną się uwolnić od utrwalonego
poczucia krzywdy przejście przez czterostopniowy proces, który polega na skonfrontowaniu się z czterema emocjami, lękiem, cierpieniem, gniewem i smutkiem17. Proponuje, aby na pierwszym etapie spotkać się z lękiem, doświadczyć
go, ponieważ tylko wtedy możliwe będzie pójście do przodu. Drugim etapem
uwalniania się od utrwalonej krzywdy jest spotkanie z cierpieniem, ale będzie to możliwe tylko wówczas, kiedy człowiek podda się temu cierpieniu.
Gniew to kolejny etap na drodze wybaczenia, który może spełniać rolę pozytywnego bodźca w momencie, kiedy zostanie nadany mu właściwy kierunek
budowania a nie niszczenia. Ostatnim etapem jest spotkanie ze smutkiem, który
w tym procesie rozumiany jest jako reakcja na utratę tego, co jest dla człowieka
E. Gruszecka, Środowisko wychowawcze a poczucie krzywdy..., dz. cyt., s. 46.
J. Mellibruda, Pułapka nieprzebaczonej krzywdy w aspekcie psychologicznym, dz. cyt., s. 20.
15
R. Piłat, Krzywda i zadośćuczynienie, „Etyka” 1996, nr 29, s. 32.
16
E. Gruszecka, Wzorce przeżywania poczucia krzywdy a sprawca krzywdy i wybaczenie,
„Czasopismo Psychologiczne”, t. 5, nr 4, 1999, s. 357.
17
Por. J. Mellibruda, Pułapka nieprzebaczonej krzywdy w aspekcie psychologicznym, dz. cyt.,
s. 24-26.

13
14

258

Edyta Szyszka, Janusz Krysztofik, Mariola Adria Bach CSFN

ważne i do czego jest on przywiązany. Sensem cierpienia na tym etapie jest
rozstanie z przeszłością oraz utrata pozorów na temat życia i świata18.
Trud przejścia czteroetapowego procesu uwalniania się z poczucia krzywdy
znajduje potwierdzenie w wypowiedzi Augustyna, że:
(...) jeżeli nie rozwiążemy w sposób świadomy problemu nagromadzonych w nas
uczuć skrzywdzenia, istnieje realne niebezpieczeństwo, iż z czasem zupełnie nieświadomie zaczniemy odreagowywać na innych, zwykle słabszych od siebie, doznane przez nas krzywdy. Wówczas wobec silniejszych od nas możemy zachowywać
się w sposób uległy, cierpliwy, pokorny, natomiast wobec słabszych przyjmować
postawę niecierpliwości, emocjonalnego nacisku czy wręcz przemocy19.

Opis badań
Prezentowane narzędzie20 autorstwa Eufrozyny Gruszeckiej21 jest dwuczęściowe. Pierwsza część – Skala Oceny Sytuacji Pokrzywdzenia (SOSP) złożona jest
z 15 pytań. Wypełnienie tej części kwestionariusza jest poprzedzone instrukcją
wprowadzającą i służy aktywizacji schematu doznanej krzywdy w konkretnej sytuacji pokrzywdzenia. Taki schemat kreuje postawę wspomnieniową do pomiaru strategii radzenia sobie w konkretnej sytuacji pokrzywdzenia (skala SSR-K).
Druga część narzędzia – Skala Sposobów Radzenia Sobie z Krzywdą
(SSR-K) zawiera 68 pytań na skali czterostopniowej i służy do właściwego pomiaru czterech strategii radzenia sobie z pokrzywdzeniem, które Autorka określa mianem „zadanie”, „ucieczka”, „odreagowanie” oraz „przewartościowanie”
lub – Orientacja na problem i poszukiwanie pomocy; Ucieczka i dystansowanie się; Strategia emocjonalno-odwetowa „odreagowanie”; Przeformułowanie.
Strategie te wynikają z analizy czynnikowej (rotacja oblimin) i wyjaśniają łącznie 30,8% wariancji – pierwsza strategia 11,4%, druga 7,2%, trzecia 6,2% oraz
czwarta 6,0% całkowitej wariancji.
Strategia „zadanie” jest złożona z dwóch komponentów – orientacji na
problem i zachowań poszukiwania pomocy oraz wsparcia i/lub ich otrzymywania. Strategia „ucieczka” obejmuje zachowania o charakterze ucieczkowym lub
dystansującym się wobec wydarzenia pokrzywdzenia. Strategia odreagowania
odnosi się do zachowań odreagowania przykrych emocji poprzez ich wyrażenie
18
19
20

21

Tamże, s. 29-30.
J. Augustyn, Poznaj siebie..., dz. cyt., s. 198.
Narzędzie udostępnione do użytku badawczego dzięki uprzejmości Autorki, Pani dr Eufrozyny Gruszeckiej (przyp. E.Sz.).
E. Gruszecka, Strategie radzenia sobie z krzywdą: rodzaje, warunkowania efektywność.
w: Osobowość a procesy psychiczne i zachowanie, red. B. Wojciszke, M. Plopa, Kraków 2003,
s. 227-259.
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oraz zamanifestowanie sprawcy i/lub otoczeniu. Odnosi się to również do zachowań o charakterze odwetowym, zorientowanych na ukaranie sprawcy.
Grupa badawcza
Grupę badawczą stanowiło 117 dorosłych osób. Mężczyźni to studenci jednej
z uczelni technicznych w Krakowie oraz absolwenci tej uczelni. Kobiety to osoby pracujące zawodowo bez szczególnego wyróżnika socjodemograficznego.
W doborze grupy nie stosowano żadnego klucza randomizacji. W badaniach
uczestniczyło 42 (35,9%) mężczyzn i 75 (64,1%) kobiet.
Tabela 1. Rozkład płci w grupie badanych osób

Mężczyzna

Częstość

Procent

42

35,9

Kobieta

75

64,1

Ogółem

117

100,0

Ze względu na poziom wykształcenia dominowały osoby z wyższym wykształceniem – 92 (78,6%) osoby. Pozostałe 25 (21,4%) osób posiadało wykształcenie średnie.
Tabela 2. Rozkład wykształcenia w grupie badanych osób

Średnie

Częstość

Procent

25

21,4

Wyższe

92

78,6

Ogółem

117

100,0

W badaniach uczestniczyły 83 (70,9%) osoby stanu wolnego i 34 (29,1%)
osoby będące w związku.
Tabela 3. Rozkład statusu cywilnego
Częstość

Procent

Wolna/-y

83

70,9

W związku

34

29,1

117

100,0

Ogółem
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Średni wiek badanych osób wahał się między 23 a 47 latami, średni wiek
M = 30,0 lat; SD = 6,0 lat. Rozkład wieku badanych osób charakteryzuje się
skośnością prawostronną i podwyższoną leptokurtycznością.
Średni wiek, do którego odnosi się badane pokrzywdzenie wynosił:
M = 12,7 lat, SD = 4,7 lat i wahał się między 3 a 26 latami. Rozkład ten charakteryzuje się nieznaczną platokurtycznością.
Tabela 4. Statystyki opisowe
N

Min

Max

M

SD

SKE

K

Wiek (lata)

117

23,00

47,00

29,97

6,01

1,221

,832

Wiek, w którym doświadczono
pokrzywdzenia (lata)

117

3,00

26,00

12,69

4,72

,214

−,479

Analiza psychometryczna skal
Analiza testem Kołmogorow-Smirnowa wykazuje, że zbieżnością do rozkładu
normalnego dla obydwu płci charakteryzuje się jedynie strategia Orientacji na
problem i poszukiwanie pomocy. Pozostałe strategie nie spełniają kryterium
normalności rozkładu. Przy podziale ze względu na płeć, normalność rozkładu
wykazują wszystkie skale w grupie mężczyzn.
Tabela 5. Testy normalności rozkładu dla strategii radzenia sobie
z pokrzywdzeniem
Kołmogorow-Smirnowa

Orientacja na problem
i poszukiwanie pomocy

Z

df

Istotność

,059

117

,200*

Ucieczka i dystansowanie się

,092

117

,016

Strategia emocjonalno-odwetowa, „odreagowanie”

,095

117

,011

,104

117

,004

Przeformułowanie

Z poprawką istotności Lillieforsa
* Dolna granica rzeczywistej istotności
a

Kołmogorow-Smirnowa
płeć
mężczyzna

Z

df

Istotność

,076

42

,200*

kobieta

,075

75

,200*

mężczyzna

,088

42

,200*

kobieta

,128

75

,004

mężczyzna

,113

42

,200*

kobieta

,117

75

,013

mężczyzna

,118

42

,151

kobieta

,112

75

,020
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Rzetelność wewnętrzną strategii wyliczono za pomocą formuły alfa Cronbacha – współczynniki wyliczono dla pojedynczych strategii oraz dla poszczególnych itemów wchodzących do danej skali z tzw. wykluczeniem pozycji.
Strategia Orientacja na problem i poszukiwanie pomocy zawiera 14 itemów
uzyskała wartość alfa Cronbacha = 0,826. Wartości alfa Cronbacha, po usunięciu pozycji, wahają się między 0,803 a 0,828. Skala ta daje rzetelny pomiar
w grupie badanych dorosłych.
Strategia Ucieczka i dystansowanie się zawiera 18 pozycji kwestionariuszowych. Alfa Cronbacha przyjmuje wartość 0,746. Wartości alfa Cronbacha po
usunięciu pozycji wahają się między 0,715 a 0,751. Skala Ucieczka i dystansowanie daje rzetelny pomiar w grupie badanych dorosłych.
Strategia emocjonalno-odwetowa „odreagowanie” zawiera 16 pozycji kwestionariuszowych i przyjmuje wartość alfa Cronbacha = 0,580. Wartości alfa
Cronbacha po usunięciu pozycji wahają się między 0,534 a 0,598. Ze względu
na lekko obniżoną wartość Alfa Cronbacha dla całej skali i pozycji kwestionariuszowych po wyłączeniu, wyniki skali należy w badanej grupie interpretować
z dużą dozą ostrożności.
Skala Przeformułowanie jest złożona z 9 pozycji i przyjmuje wartość współczynnika rzetelności wewnętrznej alfa Cronbacha = 0,740. Po usunięciu pozycji
wartość alfa Cronbacha waha się między 0,672 a 0,743. Skala Przeformułowanie
daje rzetelne wyniki w badanej grupie dorosłych.
Rezultaty badań
Badania wykazały, że w grupie badanych osób głównym sprawcą pokrzywdzenia
był ojciec. Miało to miejsce u 64 (54,7%) pokrzywdzonych osób; 36 (30,8%) badanych deklarowało, że krzywdzicielem była matka, zaś 17 (14,5%), że doznane
pokrzywdzenie było działaniem dwojga rodziców.
Tabela 6. Określenie zależności rodzinnych krzywdziciela
Częstość

Procent

Matka

36

30,8

Ojciec

64

54,7

Rodzice

17

14,5

Ogółem

117

100,0

Zdecydowana większość badanych, bo 94 (80,3%) osoby jako dominujący rodzaj doznanej krzywdy wskazały krzywdę psychiczną. Krzywdę fizyczną
wskazało 18 (15,4%), zaś krzywdę materialną 5 (4,3%) badanych osób.
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Tabela 7. Dominujący rodzaj pokrzywdzenia
Częstość

Procent

Krzywda psychiczna

94

80,3

Krzywda fizyczna

18

15,4

Krzywda materialna

  5

  4,3

Ogółem

117

100,0

52 (44,4%) osoby określiły znaczenia doświadczonego pokrzywdzenia
w stopniu bardzo ważnym, 46 (39,3%) określiło znaczenie doświadczonego
pokrzywdzenia jako ważne, zaś 17 (14,5%) jako raczej ważne. Jedynie dla dwóch
osób doświadczone pokrzywdzenie było bez znaczenia lub raczej nieważne.
Tabela 8. Znaczenie pokrzywdzenia
Częstość

Procent

Bardzo ważne

52

44,4

Ważne

46

39,3

Raczej ważne

17

14,5

Bez znaczenia

  1

,9

Raczej nieważne

  1

,9

Ogółem

117

100,0

Najczęstszą przyczyną działania sprawcy pokrzywdzenia było w opinii 38
(32,5%) osób mniemanie sprawcy, że jego działanie wynikało z obowiązku. 35
(29,9%) osób uważało, że sprawca pokrzywdzenia działał, by osiągnąć jakiś
własny cel, zaś 28 (23,9%) badanych uważało, że krzywdzące działanie było
celowym działaniem przeciw osobie pokrzywdzonej. 14 (12%) badanych stwierdziło, że doszło do pokrzywdzenia przez przypadek, w dwóch przypadkach, że
sprawca pokrzywdzenia działał pod przymusem innych osób.
Tabela 9. Przyczyny działania sprawcy krzywdy
Częstość

Procent

To było celowe działanie przeciwko mnie

28

23,9

Zrobiła to, by osiągnąć jakiś własny cel

35

29,9

Uważała to za swój obowiązek

38

32,5

To był przypadek

14

12,0

Działała pod przymusem ze strony innych
Ogółem

2

1,7

117

100,0
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Jedno z pytań kwestionariusza odnosiło się do przewidywalności zachowania sprawcy pokrzywdzenia. 44 (37,6%) badanych stwierdziło, że trudno było
przewidzieć zachowanie sprawcy pokrzywdzenia, natomiast 30 (24,6%) osób
stwierdziło, że raczej można było przewidzieć zachowania sprawcy pokrzywdzenia. Odpowiedź raczej nie, nie i zdecydowanie nie wskazało odpowiednio
11 (9,4%), 10 (8,5%) i 11 (9,4%) badanych osób. Odpowiedź tak i zdecydowanie
tak wskazało odpowiednio 8 (6,8%) i 3 (2,6%) badane osoby.
Tabela 10. Przewidywalność zachowania sprawcy pokrzywdzenia
Częstość

Procent

Zdecydowanie nie

11

9,4

Nie

10

8,5

Raczej nie

11

9,4

Trudno powiedzieć

44

37,6

Raczej tak

30

25,6

8

6,8

Tak
Zdecydowanie tak
Ogółem

3

2,6

117

100,0

Intensywność doznanego pokrzywdzenia została rozpoznana przez badane
osoby w dwóch perspektywach czasowych – w czasie doświadczania wydarzeń
pokrzywdzenia i współcześnie. W ocenie retrospektywnej dominowały silne
doznania pokrzywdzenia u 50 (42,7%) badanych, bardzo silne u 41 (35,0%)
badanych i doznania nie do zniesienia u 17 (14,5%) osób doznających pokrzywdzenia.
Tabela 11. Intensywność doznanego pokrzywdzenia w czasie ich zaistnienia
Częstość

Procent

Nie do zniesienia

17

14,5

Bardzo silne

41

35,0

Silne

50

42,7

Niezbyt silne

4

3,4

Słabe

3

2,6

Bardzo słabe

1

,9

Właściwie wcale go nie było
Ogółem

1

,9

117

100,0
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W aktualnej ocenie dominowały silne doznania pokrzywdzenia u 32
(27,4%) badanych, bardzo silne u 22 (18,8%) badanych, doznania niezbyt silne
u 18 (15,4%) i słabe u 16 (13,7%) osób doznających pokrzywdzenia. Prawie trzykrotnemu zmniejszeniu uległa grupa określająca intensywność pokrzywdzenia
jako nie do zniesienia – 6 (5,1%) osób oraz znaczący wzrost osób uznających, że
pokrzywdzenia wcale nie było!
Tabela 12. Intensywność doznanego pokrzywdzenia w aktualnych
wspomnieniach
Częstość
Nie do zniesienia

Procent

6

5,1

22

18,8

Silne

32

27,4

Niezbyt silne

18

15,4

Słabe

16

13,7

9

7,7

Bardzo silne

Bardzo słabe
Właściwie wcale go nie było
Ogółem

14

12,0

117

100,0

Możliwość poradzenia sobie z sytuacją pokrzywdzenia w czasie zajścia
wydarzenia została oceniona ambiwalentnie przez 28 (23,9%) osób. Raczej
nie widziały lub nie widziały takiej możliwości odpowiednio 22 (18,8%) i 20
(17,1%) osób. Zdecydowanie nie miało możliwości poradzenia sobie z sytuacją
pokrzywdzenia w czasie zajścia wydarzenia 12 (10,3%) osób, zaś poradziło sobie
z tą sytuacją 14 (12,0%) osób.
Tabela 13. Możliwość poradzenia sobie z sytuacją pokrzywdzenia w czasie zajścia
wydarzenia
Częstość
Zdecydowanie tak
Tak

Procent

1

,9

14

12,0

Raczej tak

20

17,1

Trudno powiedzieć

28

23,9

Raczej nie

22

18,8

Nie

20

17,1

Zdecydowanie nie
Ogółem

12

10,3

117

100,0
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Poczuwanie się do winy przez sprawcę pokrzywdzenia stwierdziło 11 (9,4%)
badanych, natomiast 48 (41,0%) badanych nie zauważa takiej postawy u sprawców pokrzywdzenia. Połowa badanych – 58 (49,6%) deklaruje brak wiedzy w tej
kwestii.
Tabela 14. Poczuwanie się do winy przez sprawcę pokrzywdzenia
Częstość

Procent

Tak

11

9,4

Nie

48

41,0

Nie wiem

58

49,6

117

100,0

Ogółem

Działań rekompensujących ze strony sprawcy pokrzywdzenia nie zauważyły
34 (29,1%) osoby, raczej nie zauważyły 22 (18,8%) i zdecydowanie nie zauważyło 17 (14,5%) badanych pokrzywdzonych osób. Działania rekompensujące
zauważyło 10 (8,5%), w stopniu niepewnym 9 (7,7%) i w stopniu zdecydowanym 4 (3,4%) osoby. 21 (17,9%) osób pokrzywdzonych miało w tym obszarze
postawę ambiwalentną.
Tabela 15. Działania rekompensujące ze strony sprawcy pokrzywdzenia
Częstość

Procent

Zdecydowanie nie

17

14,5

Nie

34

29,1

Raczej nie

22

18,8

Trudno powiedzieć

21

17,9

9

7,7

Raczej tak
Tak
Zdecydowanie tak
Ogółem

10

8,5

4

3,4

117

100,0

W odniesieniu do wybaczenia sprawcom pokrzywdzenia postawę częściowego przebaczenia zadeklarowało 51 (43,6%) badanych osób, zaś całkowite
przebaczenie zadeklarowało 49 (41,9%) pokrzywdzonych osób. 17 (14,5%) pokrzywdzonych nie przebaczyło sprawcom swojego cierpienia.
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Tabela 16. Wybaczenie sprawcy pokrzywdzenia
Częstość

Procent

Całkowicie

49

41,9

Częściowo

51

43,6

W ogóle nie wybaczyłam/-em
Ogółem

17

14,5

117

100,0

Doznane pokrzywdzenie jest źródłem wspomnień. Nigdy lub bardzo rzadko
powraca do tych wspomnień odpowiednio 42 (35,9%) i 41 (35,0%) osób pokrzywdzonych. Często lub bardzo często powraca do wspomnień odpowiednio
18 (15,4%) i 16 (13,7%) osób.
Tabela 17. Powracanie myślami do wydarzeń w których zaszło pokrzywdzenie
Częstość

Procent

Bardzo często

16

13,7

Często

18

15,4

Bardzo rzadko

41

35,0

Nigdy

42

35,9

117

100,0

Ogółem

Doznane pokrzywdzenie negatywnie i bardzo negatywnie wpływa na bieżące życie, odpowiednio u 66 (56,4%) i 36 (30,8%) osób pokrzywdzonych. Doznane pokrzywdzenie jest bez znaczenia dla 15 (12,8%) badanych osób.
Tabela 18. Ocena wpływu doznanego pokrzywdzenia na bieżące życie osoby
pokrzywdzonej
Częstość

Procent

Zdecydowanie negatywny

36

30,8

Negatywny

66

56,4

Bez znaczenia
Ogółem

15

12,8

117

100,0

Dla porównania wartości zmiennych wyliczono statystyki opisowe w przeliczeniu na średnie wartości (uzyskane przez podzielenie sumy wskazań przez
ilość pozycji w kwestionariuszu). Zwraca uwagę najwyższy poziom wartości
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średniej strategii Orientacji na problem i poszukiwanie pomocy oraz strategii
Ucieczki i dystansowania się. Najniższy poziom przyjmują strategie Przeformułowania i Strategii emocjonalno-odwetowej „odreagowania”. Strategie Orientacja na problem i poszukiwanie pomocy oraz Przeformułowanie wykazują też
charakter platokurtyczny.
Tabela 19. Statystyki opisowe skal Kwestionariusza
M

SD

Min

Max

SKE

K

Orientacja na problem
i poszukiwanie pomocy

2,25

0,59

1,07

3,57

0,06

−0,79

Ucieczka i dystansowanie się

2,19

0,46

1,28

3,56

0,58

0,20

1,96

0,37

1,06

3,19

0,27

0,39

1,99

0,59

1,00

3,44

0,29

−0,86

Strategia emocjonalno-odwetowa
„odreagowanie”
Przeformułowanie

Dla określenia istotności różnicy średnich wartości strategii w grupie kobiet
i mężczyzn zastosowano dla skali Orientacja na problem i poszukiwanie pomocy test t równości średnich dla prób niezależnych poprzedzony testem równości
wariancji Levene’a. Uzyskane wyniki wskazują na istotną różnicę między wartościami zmiennej w grupie kobiet i mężczyzn.
Tabela 20. Wyniki surowe w skali Orientacja na problem i poszukiwanie pomocy
ze względu na kryterium płci
Płeć

N

M

SD

SEM

Mężczyzna

42

29,50

8,15

1,26

Kobieta

75

32,69

8,15

,94

Analiza testem t-Studenta wykazała, że średnia wartość wyników strategii
Orientacja na problem i poszukiwanie pomocy u kobiet (M = 32,69; SD = 8,15)
jest istotnie wyższa od średniej wartości wyników mężczyźni (M = 29,50; SD
8,15), t(115) = −2,033; p = 0,045. Wartość d Cohena = 0,38, co świadczy o słabej
zależności między wartościami strategii Orientacja na problem i poszukiwanie
pomocy a płcią.
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Tabela 21. Test istotności różnic średnich dla skali Orientacja na problem
i poszukiwanie pomocy
Test Levene’a
jednorodności
wariancji

Założono
równość wariancji
Nie założono
równości wariancji

Test t równości średnich

F

Istotność

t

df

Istotność
(dwustronna)

Różnica
średnich

,140

,708

−2,033

115

,044

−3,19

−2,033

85,012

,045

−3,19

Badanie nieparametrycznym testem U Manna-Whitneya istotności różnic
w odniesieniu do pozostałych trzech strategii radzenia sobie z pokrzywdzeniem
nie wykazały istotnych różnic między mężczyznami i kobietami.
Dla określenia istotności różnicy średnich wartości strategii w grupie osób
wolnych i w związku zastosowano dla skali Orientacja na problem i poszukiwanie pomocy test t równości średnich dla prób niezależnych poprzedzony testem
równości wariancji Levene’a. Uzyskane wyniki wskazują na istotną różnicę między wartościami zmiennej w grupie osób wolnych i w związku.
Tabela 22. Wyniki surowe w skali Orientacja na problem i poszukiwanie pomocy
ze względu na stan cywilny
Status związku

N

M

SD

SEM

Wolna/y

83

30,41

8,20

,90

W związku

34

34,32

7,86

1,35

Analiza testem t-Studenta wykazała, że średnia wyników strategii Orientacji na problem i poszukiwanie pomocy w grupie osób wolnych (M = 30,41;
SD = 8,20) jest istotnie niższa od średniej wartości wyników osób w związku
(M = 34,32; SD = 7,86), t(115) = −2,373; p = 0,019. Wartość d Cohena = 0,424,
co świadczy o słabej zależności między wartościami strategii Orientacja na problem i poszukiwanie pomocy a statusem związku w którym przebywają badane
osoby.
Badanie nieparametrycznym testem U Manna-Whitneya nie wykazały
istotnych różnic między osobami wolnymi i w związku dla pozostałych trzech
strategii radzenia sobie z pokrzywdzeniem.
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Tabela 23. Test istotności różnic średnich dla skali Orientacja na problem
i poszukiwanie pomocy
Test Levene’a
jednorodności
wariancji

Założono
równość wariancji

Test t równości średnich

F

Istotność

t

df

Istotność
(dwustronna)

Różnica
średnich

,210

,648

−2,373

115

,019

−3,91

−2,415

63,835

,019

−3,91

Nie założono
równości wariancji

Tabela 24. Średnie rangi dla strategii w SSR-K według Przyczyny działań sprawcy
krzywdy

Orientacja na problem
i poszukiwanie pomocy

Ucieczka
i dystansowanie się

Strategia
emocjonalno-odwetowa
„odreagowanie”

Przeformułowanie

N

Średnia ranga

To było celowe działanie przeciwko mnie

11

23,00

Zrobiła to, by osiągnąć jakiś własny cel

13

21,00

Uważała to za swój obowiązek

12

16,63

To był przypadek

4

28,25

Działała pod przymusem ze strony innych

2

32,25

Ogółem

42

To było celowe działanie przeciwko mnie

11

30,91

Zrobiła to, by osiągnąć jakiś własny cel

13

22,69

Uważała to za swój obowiązek

12

15,83

To był przypadek

4

13,25

Działała pod przymusem ze strony innych

2

12,50

Ogółem

42

To było celowe działanie przeciwko mnie

11

22,14

Zrobiła to, by osiągnąć jakiś własny cel

13

22,00

Uważała to za swój obowiązek

12

19,21

To był przypadek

4

25,88

Działała pod przymusem ze strony innych

2

19,75

Ogółem

42

To było celowe działanie przeciwko mnie

11

21,50

Zrobiła to, by osiągnąć jakiś własny cel

13

15,96

Uważała to za swój obowiązek

12

25,54

To był przypadek

4

20,38

Działała pod przymusem ze strony innych

2

25,50

Ogółem

42
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Wyniki badań za pomocą testu t-Studenta dla skali Orientacja na problem
i poszukiwanie pomocy oraz nieparametrycznego testu U Manna-Whitneya
dla pozostałych strategii nie wykazały różnicującego wpływu wykształcenia.
Nie wykazano również różnicującego wpływu kategorii krzywdziciela osoby
pokrzywdzonej.
W kolejnej części badań określono zależności między pytaniami z pierwszej
części kwestionariusza i czterema skalami drugiej części kwestionariusza.
Dla pytania dotyczącego znaczenia pokrzywdzenia dla pokrzywdzonego
nie uzyskano żadnej istotnej współzależności zarówno w grupie mężczyzn, jak
i kobiet.
Dla pytania odnoszącego się do przyczyny działania sprawcy pokrzywdzenia względem czterech strategii radzenia sobie z pokrzywdzeniem w grupie
mężczyzn uzyskano istotną zależność dla skali Ucieczka i dystansowanie się.
Zależność tę poprzedza zestawienie średnich rang strategii według kryterium
przyczyny działania sprawcy pokrzywdzenia.
Dla określenia różnicującego charakteru przyczyny działania sprawcy pokrzywdzenia określono wartość statystyki H Kruskala-Wallisa. Zmienna grupująca Przyczyny działań sprawcy krzywdy istotnie różnicuje skalę Ucieczka
i dystansowanie się: chi-kwadrat(4) = 1,024; p = 0,017. Z tabeli rang wynika, że
im bardziej celowe było działanie sprawcy, tym wyższy poziom strategii ucieczki
i dystansowania się.
Tabela 25. Test istotności różnica, b w grupie mężczyzn

chi-kwadrat
df
Istotność asympt.
a
b

Skala Orientacja
na problem
i poszukiwanie
pomocy

Ucieczka
i dystansowanie
się

Strategia
emocjonalno-odwetowa
„odreagowanie”

Przeformu
łowanie

4,837

12,094

1,024

6,630

4

4

4

4

,304

,017

,906

,157

Test Kruskala-Wallisa
Zmienna grupująca: Przyczyny działań sprawcy krzywdy

Dla pytania odnoszącego się do przyczyny działania sprawcy pokrzywdzenia względem czterech strategii kwestionariusza w grupie kobiet, nie uzyskano
żadnej istotnej zależności.
Nie wykazano w grupie mężczyzn i kobiet żadnej istotnej zależności między przewidywalnością zachowania sprawcy pokrzywdzenia a którąkolwiek
z czterech strategii kwestionariusza oraz między intensywnością doznanego pokrzywdzenia w czasie jego trwania a jedną z czterech strategii kwestionariusza.
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Wykazano natomiast w grupie mężczyzn i kobiet istotne zależności w odniesieniu do intensywności doznanego pokrzywdzenia w aktualnych wspomnieniach.
W grupie mężczyzn średnie rangi wartości czterech strategii radzenia sobie z pokrzywdzeniem przy zmiennej grupującej Intensywność doznanego pokrzywdzenia w aktualnych wspomnieniach przyjmują wartości zawarte w poniższej tabeli:
Tabela 26. Średnie rangi dla strategii w SSR-K według kryterium Intensywność
doznanego pokrzywdzenia w aktualnych wspomnieniach
N
Nie do zniesienia

6

26,17

Bardzo silne

5

26,20

Silne
Orientacja na problem
i poszukiwanie pomocy

Niezbyt silne

18,42

5

22,30

4

22,38

6

13,58

42

Nie do zniesienia

6

31,75

Bardzo silne

5

10,20

Silne

10

22,25

6

14,00

Słabe

5

23,10

Bardzo słabe

4

29,13

Właściwie wcale go nie było

6

20,50

Niezbyt silne

Ogółem

42

Nie do zniesienia

6

30,92

Bardzo silne

5

11,10

Silne

10

21,40

Niezbyt silne

6

21,00

Słabe

5

25,40

Bardzo słabe

4

25,50

6

15,50

Właściwie wcale go nie było
Ogółem

42

Nie do zniesienia

6

26,42

Bardzo silne

5

12,70

10

19,05

Silne
Przeformułowanie

22,20

6

Bardzo słabe
Właściwie wcale go nie było

Strategia
emocjonalno-odwetowa
„odreagowanie”

10

Słabe

Ogółem

Ucieczka
i dystansowanie się

Średnia ranga

Niezbyt silne

6

20,25

Słabe

5

26,30

Bardzo słabe

4

21,88

Właściwie wcale go nie było

6

25,00

Ogółem

42
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Do określenia różnicującego wpływu Intensywność doznanego pokrzywdzenia
w aktualnych wspomnieniach pokrzywdzonych mężczyzn na strategie radzenia
sobie z pokrzywdzeniem zastosowano test Kruskala-Wallisa. Uzyskane wyniki
wskazują zależność między Intensywnością doznanego pokrzywdzenia w aktualnych wspomnieniach pokrzywdzonego a strategią ucieczki i dystansowania
się: chi-kwadrat(6) = 12,437; p = 0,053.
Tabela 27. Test istotności różnic w SSR-Ka,b w grupie mężczyzn
Skala Orientacja
na problem
i poszukiwanie
pomocy

Ucieczka
i dystansowanie
się

Strategia
emocjonalno-odwetowa
„odreagowanie”

Przeformu
łowanie

4,563

12,437

9,549

5,287

chi-kwadrat
df
Istotność asympt.
a
b

6

6

6

6

,601

,053

,145

,508

Test Kruskala-Wallisa
Zmienna grupująca: Intensywność doznanego pokrzywdzenia w aktualnych wspomnieniach

W grupie pokrzywdzonych kobiet średnie rangi strategii radzenia sobie
z pokrzywdzeniem przyjmują wartości przedstawione w tabeli 11.
Tabela 28. Średnie rangi dla wartości strategii Kwestionariusza według
kategorii Intensywności doznanego pokrzywdzenia w aktualnych
wspomnieniach
N

Orientacja na problem
i poszukiwanie pomocy

17

36,88

Silne

22

43,43

Niezbyt silne

12

39,13

Słabe

11

44,09

Bardzo słabe

5

27,70

Właściwie wcale go nie było

8

21,81

Ogółem

Ucieczka
i dystansowanie się

Średnia ranga

Bardzo silne

75

Bardzo silne

17

47,29

Silne

22

43,59

Niezbyt silne

12

27,67

Słabe

11

31,91

Bardzo słabe

5

42,00

Właściwie wcale go nie było

8

24,25

Ogółem

75
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Tabela 28. cd.
N

Strategia
emocjonalno-odwetowa
„odreagowanie”

Przeformułowanie

Średnia ranga

Bardzo silne

17

40,24

Silne

22

43,73

Niezbyt silne

12

30,71

Słabe

11

41,55

Bardzo słabe

5

26,90

Właściwie wcale go nie było

8

30,50

Ogółem

75

Bardzo silne

17

Silne

22

38,14

Niezbyt silne

12

41,50

Słabe

40,88

11

40,14

Bardzo słabe

5

31,60

Właściwie wcale go nie było

8

27,31

Ogółem

75

Uzyskane wyniki wskazują zależność między Intensywnością doznanego
pokrzywdzenia w aktualnych wspomnieniach pokrzywdzonych kobiet a strategią ucieczki i dystansowania się: chi-kwadrat(5) = 11,478; p = 0,043.
Tabela 29. Test istotności różnic strategiia, b w grupie kobiet

chi-kwadrat

Skala Orientacja
na problem
i poszukiwanie
pomocy

Ucieczka
i dystansowanie
się

Strategia
emocjonalno-odwetowa
„odreagowanie”

Przeformu
łowanie

7,849

11,478

5,633

3,084

df
Istotność asympt.
a
b

5

5

5

5

,165

,043

,344

,687

Test Kruskala-Wallisa
Zmienna grupująca: Intensywność doznanego pokrzywdzenia w aktualnych wspomnieniach

Omówienie wyników
W przeprowadzonych badaniach dokonano analizy odniesień między sytuacyjnymi aspektami pokrzywdzenia a strategiami radzenia sobie z nim. Do określenia czynników sytuacyjnych zdarzenia pokrzywdzenia posłużono się pierwszym
narzędziem, które służyło do aktywizacji u osób badanych konkretnej sytuacji
pokrzywdzenia.
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Sytuacje pokrzywdzenia odniesiono do czterech strategii radzenia sobie
z pokrzywdzeniem: Orientacja na problem i poszukiwanie pomocy, Ucieczka
i dystansowanie się, Strategia emocjonalno-odwetowa „odreagowanie”, Przeformułowanie.
Psychopedagogiczne i sytuacyjne aspekty wydarzenia pokrzywdzenia
zawierały kilkanaście czynników, takich jak: czas zajścia zdarzenia pokrzywdzenia, wskazanie rodzica będącego sprawcą pokrzywdzenia, rodzaj doznanego pokrzywdzenia, określenie znaczenia pokrzywdzenia dla badanej
osoby w czasie tego zdarzenia, określenie rodzaju intencjonalności działania osoby krzywdziciela, określenie natężenia doznanego pokrzywdzenia w czasie jego
zajścia i aktualnie w życiu pokrzywdzonych, określenie możliwości poradzenia
sobie z doznanym poczuciem pokrzywdzenia w czasie jego zajścia, określenie
potencjalnego poczucia winy lub postawy naprawczej u krzywdziciela, określenie stopnia wybaczenia krzywdzicielowi, określenie częstości wspomnień dotyczących wydarzenia pokrzywdzenia oraz ocena wpływu doznanej krzywdy na
obecne życie.
Uzyskane wyniki badań wskazują, że dominującymi krzywdzicielami są ojcowie i dzieje się to prawie dwa razy częściej niż w przypadku matek. W opinii
badanych osób panuje też przekonanie, że w doznanym pokrzywdzeniu dominuje krzywda psychiczna i była ona wskazywana ponad pięciokrotnie częściej niż
krzywda fizyczna. Cała grupa badanych, z wyłączeniem dwóch osób, wskazała
z różnym natężeniem na ważność doświadczonego pokrzywdzenia. Większość
badanych stwierdziła, że działania sprawcy były intencjonalne z różnym uzasadnieniem i jedynie nieznaczna grupa badanych zauważała w działaniu sprawcy
pokrzywdzenia element przypadku lub przymusu ze strony innych. Przewidywalność zachowań sprawcy pokrzywdzenia była dla większości badanych trudna do określenia i w podobnych liczebnościach była przewidywalna oraz nieprzewidywalna. Badane osoby w czasie doświadczania pokrzywdzenia oceniały
intensywność tego przeżycia w stopniu silnym, bardzo silnym lub jako nie do
zniesienia. W aktualnej ocenie intensywność doznanego pokrzywdzenia osłabła
i przesunęła się w kierunku ocen słabych lub neutralnych. Wielokrotnemu wzrostowi uległa grupa osób anulujących ważność doświadczenia przeżytego pokrzywdzenia. Większość badanych osób stwierdziła, że miała problemy z poradzeniem
sobie z sytuacją pokrzywdzenia w czasie zaistnienia tych wydarzeń. Oceniając
sprawcę pokrzywdzenia, jedynie nieznaczna część pokrzywdzonych zauważyła
jego przyznanie się do winy. Większość badanych nie widzi aktu przyznania się
lub nic o tym nie wie. Nie ma też działań rekompensujących ze strony sprawcy
pokrzywdzenia. Działań rekompensujących jest przy tym dwa razy więcej w stosunku do liczebności sprawców pokrzywdzenia, którzy poczuli się do winy. Nieproporcjonalnie do liczebności rozpoznania u sprawców pokrzywdzenia stanów
poczucia winy i działań rekompensujących z ich strony, zdecydowana większość
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osób pokrzywdzonych wybaczyła sprawcom swojego pokrzywdzenia w stopniu
częściowym lub całkowitym. Nieznaczna część osób pokrzywdzonych nie przebaczyła swoim krzywdzicielom. Podobna liczba osób, która nie przebaczyła sprawcy
pokrzywdzenia, powraca myślami do wydarzeń, w których zaszło pokrzywdzenie
bardzo często lub często. Zdecydowana większość powraca myślami do wydarzeń,
w których zaszło pokrzywdzenie rzadko lub wcale. Mimo tej statystyki zdecydowana większość osób pokrzywdzonych ocenia wpływ doznanego pokrzywdzenia
jako zdecydowanie negatywny lub negatywny, a jedynie nieznaczna część badanych określa je jako bez znaczenia.
Porównując wartości średnie strategii radzenia sobie z pokrzywdzeniem,
stwierdzono, że w całej badanej grupie osób pokrzywdzonych dominuje orientacja na problem i poszukiwanie pomocy oraz strategia ucieczki i dystansowania się. Jednocześnie wykazano, że w badanej grupie kobiety prezentują wyższy
poziom strategii Orientacji na problem i Poszukiwanie pomocy niż mężczyźni.
W badaniach wykazano również, że osoby funkcjonujące w związku posiadają wyższy poziom strategii Orientacji na problem i Poszukiwanie pomocy niż
osoby wolne.
W badaniach zbadano związek przyczyn działania sprawców pokrzywdzenia z czterema strategiami radzenia sobie z pokrzywdzeniem. Zależność istotną
uzyskano w grupie mężczyzn dla strategii ucieczki i dystansowania się. Ucieczka
i dystansowanie się są optymalną strategią w przypadku znaczącej przewagi
krzywdzącego i krzywdzonego, co najczęściej zachodzi w relacjach ojciec/matka/rodzic–dziecko.
Zależność istotną w grupie mężczyzn i kobiet uzyskano dla związku między
intensywnością doznanego pokrzywdzenia w aktualnych wspomnieniach, przy
czym wyższemu poziomowi intensywności doznanego pokrzywdzenia odpowiada wyższy poziom strategii ucieczki i dystansowania się.
Uzyskane rezultaty badań potwierdzają duże znaczenie doświadczonego
pokrzywdzenia dla osób z grupy badawczej. Jest to zdarzenie o charakterze
traumatycznym z perspektywy całej biografii i jest przenoszone na wszystkich
etapach dzieciństwa, wieku młodzieżowego i dorosłości. Doświadczenie to znacząco wpływa na kształtowanie się tożsamości człowieka, wychowanie i samowychowanie.
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Streszczenie
Celem badania było określenie zależności między sytuacyjnymi aspektami pokrzywdzenia a strategiami radzenia sobie z pokrzywdzeniem. Grupę badanych osób stanowiło 117
osób: 42 mężczyzn oraz 75 kobiet. Średni wiek badanych osób M = 30,0 lat; SD = 6,0 lat
i wahał się między 23 a 47 latami. Średni wiek, do którego odnosiło się badane pokrzywdzenie wynosił: M = 12,7 lat, SD = 4,7 lat i wahał się między 3 a 26 latami. W badaniach
zastosowano dwuczęściowe narzędzie Eufrozyny Gruszeckiej: Skalę Ocen Sytuacji Pokrzywdzenia (SOSP) oraz Skalę Sposobów Radzenia Sobie z Krzywdą (SSR-K). Badania
wykazały, że krzywdzicielami są głównie ojcowie i dwa razy rzadziej matki. Badania
wykazały, że głównym typem pokrzywdzenia, było pokrzywdzenie psychiczne, które
było ponad pięciokrotnie częstsze niż pokrzywdzenie fizyczne. Zachowania sprawcy
pokrzywdzenia określano najczęściej jako intencjonalne, mimo że przewidywalność
tych zachowań określano jako trudną do przewidzenia. Doświadczenie pokrzywdzenia
osoby badane określały jako silne, bardzo silne lub jako nie do zniesienia. Z czasem
natężenie tej oceny ulegało zmniejszeniu. Mimo braku reakcji zrozumienia własnej
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winy u sprawcy pokrzywdzenia, większość badanych osób, które doznały pokrzywdzenia, przebaczyły swoim krzywdzicielom. Badania wykazały, że w całej grupie badanych
pokrzywdzonych dominuje orientacja na problem i poszukiwanie pomocy oraz strategia
ucieczki i dystansowania się. Badania wykazały, że doświadczenie pokrzywdzenia jest
doświadczeniem traumatycznym, które jest przenoszone na wszystkie etapy życia.
Słowa kluczowe: pokrzywdzenie, strategie radzenia sobie z pokrzywdzeniem,
biografia
Summary
Strategies for coping with the experience of hurt in a group of adults
The aim of the research was to define interdependence between situational aspects of
hurt and strategies for coping with it. The group comprised 117 persons: 42 and 75
women. The average age of the researched M = 30,0 years old; SD = 6,0 years old, and it
varied between 23-47 years. The average age that the researched hurt occurred at was:
M = 12,7 years, SD = 4,7 years and it varied between 3 and 26 years. A two part tool by
E. Gruszecka was used: Skala Ocen Sytuacji Pokrzywdzenia (SOSP) and Skala Sposobów
Radzenia Sobie z Krzywdą (SSR-K). The research showed that the wrongdoers turned
out to be mainly fathers and half as likely to be mothers. The research depicted that the
main type of hurt was the psychological one which was five more times more frequent
than the physical one. Wrongdoers’ behaviors were defined the most often as intentional,
although the predictiveness of these behaviors was treated as a difficult one to predict.
The experience of hurt among the researched persons was described as heavy, very
heavy, or as one not to cope with. As time went by, the intensity of this assessment fell.
Although the lack of understanding of one’s own fault by the wrongdoer was marked,
most of the researched who were hurt forgave their own wrongdoers. The research
showed that in the whole group the dominance of problem orientation and seeking help,
plus the strategy of escape and keeping distance were noticed. The research indicated
that the experience of hurt is a traumatic one which is transferred into all stages of life.
Keywords: hurt, strategies of coping with hurt, biography
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Recupero dei ragazzi disadattati socialmente
nello stile del sistema preventivo salesiano

Introduzione
Da diversi decenni negli ambienti salesiani in tutto il mondo osserviamo l’arrivo
di utenti di appartenenza sociale diversa che necessitano di salvaguardare la
propria identità e del diritto di crescere in un’ambiente sereno, privo di droga,
di alcool e di problemi che bloccano la loro maturazione. È cresciuto di conseguenza il numero dei centri di accoglienza, delle case di recupero per ragazzi e
giovani. È cambiato anche in questi anni l’approccio dei salesiani al problema
dei ragazzi, giovani poveri, abbandonati, pericolanti, disadattati socialmente,
bisognosi di aiuto per situazioni di povertà economica, di carenza affettiva, culturale o spirituale.1 Una presunta inapplicabilità del criterio preventivo ai ragazzi
disadattati socialmente sembra di essere smentita anche dall’attuale prassi salesiana nel campo di rieducazione sia in Italia che anche in Polonia.2 P. Braido un
grande ricercatore salesiano che si è dedicato allo studio del sistema preventivo
salesiano ha sottolineato che per don Bosco3 il termine prevenire riassumeva
non solo la realtà di perseverare, proteggere, difendere dagli ostacoli, ma in una
**
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Vedi Carta d’identità della Famiglia Salesiana, presentazione di P. Chávez Villanueva, http://
www.apostolesacrafamiglia.it/documenti%20allegati/carta_%20identita_della_%20famiglia_%20salesiana.pdf (data d’accesso: 27.04.2016).
Vedi B. Stańkowski, Prevenzione salesiana e rieducazione dei ragazzi socialmente disadattati
nel contesto polacco. Indagine interpretativa e prospettica, Kraków 2015.
Per chi non conoscesse sufficentemente la figura di don Bosco si veda le vicende dell’educatore italiano riferite nell’opera autobiografica. Vedi G. Bosco, Memorie dell’Oratorio di
S. Francesco di Sales dal 1815 al 1855, Introduzione, note e testo critico a cura di Antonio da
Silva Ferreira, Roma 1991. Per i lettori di lingua polacca si veda per esempio: J. Marszałek,
Personalizm i pedagogia prewencyjna ks. Jana Bosko, Kraków–Warszawa 2010.
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seconda accezione, prevenire voleva dire che l’educatore deve insistere sulla
costruzione positiva dell’educando perchè esso fosse in grado di affrontare la
vita personale e sociale appropriandosi di adeguate competenze culturali, sociali
e morali.4
Alcuni decenni di anni fa nel contesto salesiano riguardante il disagio giovanile e disadattamento sociale dei ragazzi si è voluto parlare della preventività, come “nuova coscienza preventiva” che significa prima di tutto una tenace
e fedele prossimità al giovane.5 A questo riguardo allora si nota come gli autori
pongono l’accento sulla prevenzione come occasione per sviluppare le risorse
della persona, prevenzione come la capacità di collaborare con i ragazzi nell’elaborazione del proprio progetto di vita e nel fare di loro protagonisti del proprio
futuro.6
Il lavoro di rieducazione dei ragazzi socialmente disadattati in Polonia è cominciato formalmente negli anni ’90 del secolo scorso. Le tre esistenti comunità
di recupero a Rzepczyno, Trzciniec e Różanystok hanno il carattere rieducativo
e si impegnano nel lavoro di educazione/rieducazione nei confronti dei ragazzi
che in gran parte provengono dalle famiglie svantaggiate, che spesso vivono ai
margini della società. L’azione di rieducazione in queste case viene realizzata in
base ai principi del Sistema Preventivo di Don Bosco.7
Lo scopo di questo articolo è quello di descrivere obiettivi, metodi, strumenti di recupero dei ragazzi disadattati socialmente nelle case di rieducazione
condotte dai salesiani in Polonia. La ricerca empirica di tipo qualitativo è stata
fatta attraverso l’uso di interviste agli educatori ed ai responsabili delle strutture
rieducative elencate sopra (in totale 24 interviste).
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Cf. G. Fedrigotti, Giovani a disagio: una sollecitudine educativo-pastorale della chiesa in
Italia, in: Emarginazione e disagio giovanile, Conferenza Ispettorie Salesiane d’Italia, Roma
1991, p. 38.
Cf. Lettera aperta alle educatrici ed agli educatori, in: Strade verso casa. Sistema preventivo
e situazioni di disagio, a cura di M. Borsi, M. A. Chinello, R. Del Pilar Mora, E. Rosanna,
B. Sangma, Roma 1999, p. 216-218.
Vedi B. Stańkowski, Prevenzione salesiana, op. cit., Conviene aggiungere che attualmente il
Sistema Preventivo viene applicato nelle opere salesiane da oltre 15 mila salesiani dispersi
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Le case salesiane di recupero in Polonia – breve caratteristica generale
Fin dagli anni ’90 del secolo scorso in Polonia salesiani lavorano impegnati
nella rieducazione dei ragazzi disadattati socialmente. Attualmente ci sono tre
opere salesiane di rieducazione che in polacco vengono chiamate Młodzieżowy
Ośrodek Wychowawczy (MOW) – Casa di recupero per ragazzi (Trzciniec, Rzepczyn e Różanystok). Esse vengono giudate dalle ispettorie di Piła e Varsavia.
L’organizzazione della scuola, della rieducazione, di varie attività viene fatta
nello spirito di don Bosco con l’applicazione del suo sistema preventivo. I centri
di recupero accolgono ragazzi di età tra i 12 e 18 anni che provengono generalmente dalle famiglie disagiate, patologiche, da contesti sociali a rischio di
emarginazione e di devianza. L’accettazione dei ragazzi avviene a seguito della
richiesta diretta da parte del Tribunale per minori. I suddetti centri oparano
nell’arco di tutto l’anno. Nel lavoro di rieducazione si pone l’accento sui metodi
di risocializzazione creativa con elementi di terapia. Gli educandi partecipano
alle attività individualmente oppure anche nei gruppi con lo scopo di partecipare alla terapia pedagogica, attività psico-educative, socioterapeutiche ed anche
di prevenzione. Sono previste anche le attività svolte nel campo dello sport,
ricreazione, turismo, cultura.
Vengono presentate adesso brevemente alcune caratteristiche singolari di
ogni casa:
a) la casa di Rzepczyn (MOW numero 61) si trova nel nord-ovest della
Polonia (woj. Zachodniopomorskie).8 Essa è situata in un edificio che
all’inizio del secolo XX ospitava i ragazzi tedeschi. La casa ristrutturata
dalla sig. Zofia Langowska, nel 2007 è stata data ai salesiani.9 Essa ospita i ragazzi disadattati che ricevono un aiuto professionale. All’interno
della casa possono alloggiare circa 50 ragazzi suddivisi in 4 gruppi per
motivi organizzativi ed educativi. Ragazzi vanno a scuola media a Rzepczyn. Nella casa riguardo alla rieducazione l’accento viene posto sulla
compensazione delle lacune esperienziali, compensazione dei problemi
di controllo, correzione dei disturbi che i ragazzi manifestano al livello
di comportamento. La casa di recupero offre ai ragazzi la possibilità di
partecipare ai 16 gruppi del doposcuola.10
b) la casa di Trzciniec (MOW numero 46) è stata fondata nel 1990. Essa
accoglie ragazzi di età compresa tra 13 e 18 anni. Tutti gli educandi sono
8

9

10

http://www.mow-rzepczyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=71&
Itemid=474 (data d’accesso: 15.04.2016).
Vedi http://www.mow-rzepczyno.pl/index.php?option=com_content&view=article&
id=71&Itemid=474 (data d’accesso: 21.03.2014).
Vedi http://www.mow-rzepczyno.pl/kola-zainteresowan/ (data d’accesso: 21.04.2016).
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divisi per gruppi che comprendono il numero massimo di 12 ragazzi per
gruppo. Ragazzi studiano nella scuola media ed anche hanno la possibilità di studiare nella scuola professionale. Nelle ore pomeridiane vengono
organizzate le attività ricreative, sportive, lavoro fisico, studio personale,
gruppi del doposcuola.11 La sera per i ragazzi sono previsti incontri con
gli educatori, la possibilità di guardare la TV, di fare le chiamate telefoniche con i familiari etc. Nella casa di recupero lavorano 7 persone che
occupano posti di direzione, 6 persone specializzate che creano un’echipe
che svolge un lavoro di diagnosi e di rieducazione e poi 26 educatori
direttamente coinvolti nel lavoro di rieducazione.12
c) la casa di Różanystok si trova nella Polonia nord-orientale. Essa è stata
riaperta agli inizi del 2000 dopo diversi anni di chiusura legata al regime comunista. La specificità della casa è quella di occuparsi di ragazzi
disadattati socialmente a cui mancano fondamenti di una serena vita di
famiglia.13 Il centro salesiano è creato da: casa di recupero, scuola elementare e media, convitto.14 Le attività educative vengono svolte secondo
i principi del sistema preventivo di don Bosco. La casa può accogliere
circa 40 ragazzi che vengono in seguito divisi per gruppi. Nell’anno scolastico 2015/2016 il lavoro stricte educativo viene svolto da 19 educatori
e 19 insegnanti.15 Il centro di recupero offre ai ragazzi l’opportunità di
iscriversi a diversi gruppi: sportivo (calcio, pallavolo, basket, sci, bicicletta, scuola di vela e di mare), turistico, teatro, gruppo ippico, giardinaggio,
partecipazione ai concerti, ai laboratori di arte.16 Queste attività oltre ad
avere lo scopo puramente ricreativo svolgono anche la funzione terapeutica. Aiutano cioè i ragazzi ad esprimersi in maniera libera, ad essere più
creativi, indipendenti nel presentare le proprie capacità e talenti.
Metodologia di ricerca
Lo scopo della ricerca è quello di far vedere come viene fatto il recupero dei
ragazzi disadattati socialmente nelle case di recupero guidate dai salesiani in
Polonia. L’indagine ha il carattere qualitativo e verrà fatta attraverso le interviste
11

12
13
14
15
16

La specificità di questa casa e della rieducazione fatta nello spirito di don Bosco fu presentata nella pubblicazione eseguita da B. Stańkowski, Prevenzione salesiana, op. cit.
Vedi http://www.trzciniec.esalezjanie.pl/strony-4/kadra.htm (data d’accesso: 21.04.2016).
Vedi http://rozanystok-salezjanie.pl/Nasza-misja-18.html (data d’accesso: 21.04.2016).
Vedi http://rozanystok-salezjanie.pl/Strona-glowna-1.html (data d’accesso: 21.04.2016).
Nota bene: alcuni insegnanti svolgono anche il ruolo di educatori.
Vedi http://rozanystok-salezjanie.pl/Czas-wolny-21.html (data d’accesso: 21.04.2016).
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ai responsabili delle strutture di recupero. L’intervistatore ha posto oralmente
una serie di domande nel contesto non formale. Il ricercatore ha applicato l’intervista semistrutturata in cui le domande pianificate e presentate in un ordine
non rigido venivano lette dall’intervistatore.17 Nella presente indagine il ricorso
all’intervista afferiva al bisogno di raccogliere informazioni di prima mano sui
valori, metodi e strumenti di recupero che vengono applicati nelle case di recupero. Nel mese di aprile-maggio del 2016 sono state intervistate 24 persone
che lavorano nelle case di recupero in Polonia presentate prima e guidate dai
salesiani. L’indagine è stata svolta personalmente dal ricercatore a seguito dei
contatti previ presi con i dirigenti.
Nell’indagine il ricercatore ha formulato due problemi principali:
1. Quali obiettivi si prefiggono le comunità di recupero di ragazzi disadattati socialmente?
2. Quali sono valori, metodi e strumenti di recupero che vengono applicati
per aiutare i ragazzi ad inserirsi nella società?
Analisi delle interviste
Obiettivi che le comunità educative si prefiggono su cui far leva
per il recupero di ragazzi disadattati socialmente

Dalle interviste fatte ai responsabili delle case di recupero per i ragazzi disadattati socialmente risulta che la loro preoccupazione maggiore è quella di fare
il recupero insistendo sulla riconversione che deve avvenire nel ragazzo del
sistema di significato esistenziale. Questa riconversione dovrebbe riguardare
prima di tutto la dimensione assiologica (attaccamento ai valori) e la dimensione spirituale (risvegliare la fede) (uomo, anni 45).
Le persone intervistate parlano unisono: ragazzi per uscire dal disagio, dalla
patologia, dallo stato in cui si trovano, devono necessariamente riprendere in
mano la propria vita in maniera più responsabile. L’interlocutori a questo riguardo fanno presente le idee portate avanti dal prof. M. Konopczyński che parlando
della risocializzazione dei ragazzi sottolinea che il “metodo creativo” in cui il
protagonismo responsabile e l’insistenza sul cambiamento dell’identità propria
da parte del ragazzo giocano un ruolo fondamentale nella rieducazione delle
persone giovani.18 Si tratta allora di risvegliare nel ragazzo la capacità e voglia di
17

18

Vedi C. Coggi, P. Ricchiardi, Progettare la ricerca empirica in educazione, Roma 2012,
p. 86-90.
Vedi M. Konopczyński, Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Kraków
2014.
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cambiare identità “deviante”, disagiata e creare identità da persona responsabile
che prende nelle sue mani il proprio futuro (uomo, anni 54).
Secondo diversi respondenti ciò che conta anche nella rieducazione dei
ragazzi è insistere sull’autonomia e autodeterminazione del soggetto. L’opinione
dei responsabili è molto chiara: rieducazione sarà effettiva se il ragazzo aderisce
con la volontà alle iniziative di rieducazione che lo faranno crescere nell’autocontrollo e nelle capacità di problem solving (donna, anni 48).
Un’altro obiettivo molto importante nel recupero dei ragazzi è quello di
insistere sulle capacità dei ragazzi di relazione con se stessi, ed anche nella vita
sociale con gli altri. A questo riguardo le case di recupero vogliono insistere
anche sulle capacità di gestione da parte dei ragazzi delle proprie emozioni,
conflitti ed ansie.
Valori, metodi e strumenti di recupero applicati nelle case salesiane
per aiutare i ragazzi disadattati
a) valori su cui viene fondato il recupero

Secondo il sistema preventivo di don Bosco il processo di educazione deve
necessariamente includere la dimensione religiosa che c’è in ogni ragazzo. Nelle
interviste ciò che viene messo in risalto è proprio il ruolo della religione e dei
valori legati ad essa. Le case di recupero insistono perciò sul vissuto religioso dei
ragazzi (la vita di preghiera, il contatto personale con Cristo come oggetto della
fede). Nella opinione dei responsabili nelle case di recupero si insiste anche sul
fatto di dare la possibilità ai ragazzi di esplorare alcuni pilastri della vita: lavoro,
amore, difficoltà di vivere, sofferenza e morte (vedi per esempio: donna, anni
39). Ragazzi hanno quindi l’opportunità di cambiare qualcosa nella propria vita
in termini di riposizionamento esistenziale attorno ai nuclei di senso elencati
sopra.
Il recupero avviene nella comunità per cui secondo gli intervistati ciò che
conta è proprio imparare a vivere insieme, fondare la vita in comune sulla fiducia con gli educatori, sul rispetto reciproco. Tutti gli intervistati concordano che
il vero recupero avviene nel clima di sincerità e di assunzione di responsabilità
da parte del ragazzo verso se stesso e verso la comunità.
L’indagine fatta fa capire che l’amorevolezza così sottolineata da don Bosco nel suo sistema preventivo diventa condizione necessaria per condurre un
lavoro rieducativo. Gli intervistati concordano che i ragazzi nel loro rapporto
di sostegno e di aiuto hanno bisogno di sentirsi amati. Spesso questa dimensione affettiva manca ai ragazzi nelle famiglie per questo motivo gli educatori in
qualche modo riempiono questo vuoto affettivo creato dalle famiglie disagiate.
Secondo la maggioranza delle persone intervistate l’educatore che vuole bene ai
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ragazzi è in grado di “sostituire” nella propria vita la mancante figura del padre
o della madre nel contesto familiare. L’ultima cosa che viene ribadita dagli intervistati è il fatto che la conoscenza di se stessi ed il rafforzamento dell’autostima
avviene nelle case di recupero attraverso la valorizzazione delle abilità che ogni
ragazzo manifesta oppure inconsciamente nasconde.
b) l’importanza delle attività formative nel recupero dei ragazzi disadattati
socialmente

1) Assistenza e colloquio
Nel sistema preventivo salesiano la presenza fisica dell’educatore (assistenza),
rimane il pilastro su cui vengono costruiti tutti gli sforzi educativi nei confronti
del ragazzi. La presenza continua, attiva, costruttiva dell’educatore in mezzo ai
ragazzi diventa occasione per avviare un colloquio individuale con l’educando.
Questo rapporto di fiducia secondo le persone intervistate, viene sfruttato dagli educatori, dai psicologi che attraverso un colloquio individuale o quello di
gruppo cercano di avvicinare il ragazzo e di creare l’ambiente in cui lui stesso sia
disposto ad accogliere diverse attività formative che fanno parte degli itinerari
spirituali, culturali. Dimensione relazionale quindi prima di tutto tra gli educandi e le persone responsabili, il clima e lo stile di rapporti vissuti all’interno
della comunità – tutti questi fattori divengono terapeutici per quegli utenti che
avvertono le lacune al livello comportamentale e sociale.
2) Lavori di gruppo/incontri formativi
Gli intervistati di tutte e tre case di recupero fanno notare che nella rieducazione
dei ragazzi un accento giusto si pone anche sulle attività sportive, sulla musica,
sulla partecipazione agli spettacoli e agli avvenimenti che rientrano nel campo
della cultura. Gli intervistati ritengono che nei lavori di gruppo e negli incontri formativi ragazzi respirano un “clima tutto terapeutico” (vedi per esempio:
uomo, anni 38). Argomenti/attività affrontati dagli educandi spesso sono di
scelta loro per cui come sottolineano i responsabili, ragazzi sono doppiamente
motivati, partecipano più volentieri agli incontri e spesso anche entrano nella
sana competizione tra ragazzi stessi. Secondo il parere degli intervistati ciò che
favorisce il successo dei gruppi del doposcuola sono le modalità di conduzione
del gruppo. Ai ragazzi piace il modo democratico e non autoritario di organizzare le attività. Nei gruppi gli educandi entrano in contatto con gli educatori che
sfruttano le metodologie che favoriscono la partecipazione attiva dei ragazzi,
i temi sono spesso occasionali, dettati dal momento stesso. Tutto questo aiuta
anche le persone adulte ad inserire nel processo formativo alcuni cicli di itinerari programmati prima perchè gli educandi in questo caso “sopportano le cose
che vengono date dall’alto” (uomo, anni 50). Tre persone intervistate hanno
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sottolineato una cosa molto importante e cioè che la partecipazione dei ragazzi
a questi gruppi in qualche modo provoca in loro eventuali manifestazioni di
crisi. Ragazzi in queste circostanze più apertamente vivono loro diversi stati
d’animo senza paura di essere giudicati. Questo tipo di atteggiamento aiuta
a fronteggiare la crisi e favorisce maggior occasione per offrire ai ragazzi un
adeguato sostegno.
3) Le attività al livello religioso
Tutti gli intervistati concordano che le attività al livello religioso (preghiera, il
pensiero di buona notte, le celebrazioni comunitarie, partecipazione alle celebrazioni in parrocchia etc.), sono necessarie nel lavoro educativo per rimanere fedeli a don Bosco il quale la religione considerava come uno dei pilastri
dell’educazione della gioventù.19 I respondenti non sono a favore di imporre le
attività di questo tipo in maniera brusca. Si preferisce di stabilire le modalità di
partecipazione molto più libere in cui ogni ragazzo possa accedere alle funzioni
in maniera libera. In questo modo si rischia di meno il rifiuto da parte dei ragazzi e inoltre si evita l’accettazione solo formale del fatto religioso. Anche se dal
punto di vista legale ed organizzativo, durante le funzioni tutti i ragazzi devono
trovarsi nello stesso lugo, ciò non vuol dire che essi sono costretti di professare
la fede o di partecipare ai sacramenti etc. Come sottolineano diversi responsabili
“ai ragazzi si fa una proposta di fede. Tocca a loro scegliere e di vivere secondo
i principi che suggerisce la religione” (donna, anni 52). È da escludere allora
gli atteggiamenti di fideismo, o di accettazione incondizionata. Gli educatori
a questo riguardo seguono l’insegnamento che viene dato dal sistema preventivo
di don Bosco per cui la domenica, le festività, il trovarsi in capella, ascoltare la
riflessione spirituale – tutto questo contribuisce nell’aquisizione di una prospettiva di vita diversa nella quale la dimensione religiosa offre all’educazione dei
ragazzi non solo il senso di vita al livello esistenziale, ma propone anche una
prospettiva soteriologica in base alla quale si realizza il processo interattivo tra
il ragazzo e Dio che aiuta a raggiungere la salvezza.
4) Cura personale e l’uso degli oggetti
Secondo le persone intervistate nel recupero dei ragazzi un ruolo importante
gioca anche il semplice fatto che ogni ragazzo debba trovare il modo giusto per
l’uso delle cose personali e per la cura di se stesso. Ai ragazzi si lascia la libertà
di decidere come spendere il denaro anche se non è loro permesso di tenere
19

Nella prassi educativa di don Bosco, l’ambiente in cui egli operava ed il clima religioso da
lui promosso „proliferavano” di valori cristiani. Vedi G.B. Lemoyne, Memorie Biografiche
di Don (del Beato-di San) Giovanni Bosco, S. Benignno Canavese-Torino 1898-1948, vol. 20,
pp. 329-330.
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grossi somme a presso. Le modalità di usare gli apparecchi elettronici (il cellulare, Ipod, computer etc.), vengono stabilite assieme ai ragazzi interessati. La
maggioranza degli intervistati sono del parere che nella vita di un ragazzo anche
il rapporto con il proprio corpo e la cura dell’abbigliamento hanno la funzione
rieducativa. Per quanto riguarda la cura della salute i responsabili concordano
che nella rieducazione dei ragazzi di massima importanza è anche il recupero
della scansione dei ritmi del sonno, rispettare gli orari, la cura dell’alimentazione (giusto rapporto con il cibo). In tutti e tre istituti di recupero ragazzi sono
coinvolti nella cura dell’ambiente. Ai ragazzi si chiede di collaborare nella manutenzione della casa sotto aspetto delle pulizie, del giardinaggio etc. Secondo
gli intervistati questa strategia aiuta i ragazzi a diventare responsabili per il
proprio ambiente tenendo in ordine tutta la struttura. È interessante l’opinione
di uno dei responsabili: “Dal ordine esteriore nasce l’ordine interiore e viceversa”
(uomo, anni 56).
5) Ergoterapia nel contesto salesiano
Dalle interviste emerge un fattore molto importante il quale gioca il ruolo non
indifferente nel processo di rieducazione dei ragazzi disadattati socialmente. Si
tratta di offrire ai ragazzi l’opportunità di svolgere un lavoro retribuito non pesante che viene trovato all’interno dell’istituto oppure anche fuori dell’ambiente
salesiano (si tratta del per esempio lavoro stagionale presso le fattorie agricole
ecc.). Lavoro semplice svolto in questo contesto assume il ruolo terapeutico. Ai
ragazzi non si chiede tanto di essere professionalisti veri ma di svolgere il lavoro
con dedizione e passione. “È importante che gli educandi eseguono i lavori con
cura e adesione libera. L’entusiasmo viene dopo quando un ragazzo si accorge
che conviene faticare per raggiungere qualcosa nella vita.” (uomo, anni 42).
Alcuni responsabili notano nell’atteggiamento dei ragazzi una costante molto
significativa riguardo al lavoro fisico che sono pregati di svolgere. La loro opinione si potrebbe riassumere in seguenti parole. Inizialmente i ragazzi provano
una specie di ribellione verso il sacrificio fisico, vorrebbero quasi sabotare il
lavoro che altrove essi rifiuterebbero di fare perchè tra i giovani considerato
fuori moda come per esempio raccogliere le patate nel campo. Col passare del
tempo ragazzi si sentono più motivati, apprezzano tutto ciò che esige fatica e
cominciano a gustare cosa vuol dire avere un soldo in tasca che è stato guadagnato con le proprie mani.
c) reinserimento dei ragazzi nella società

Secondo il parere degli intervistati i tentativi di reinserire i ragazzi nella società
sono sempre tra quelli più difficili da realizzare. Nelle case di recupero in Polonia i salesiani privileggiano alcune modalità di reinserimento che ritengono più
effettive nel lavoro con i ragazzi. “Sono contento che i programmi per aiutare
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il reinserimento dei ragazzi nella società prevedono una continuità di rapporto
con l’utente anche dopo l’uscita dalla casa di recupero” (uomo, anni 59). Tali
rapporti sono in funzione del reinserimento prima di tutto in famiglia che non
di rado è sorgente di patologie e disfunzioni. “Siamo molto preoccupati perchè
il ragazzo dopo aver lasciato la casa di recupero sappia riprendere i contatti con
i familiari” (donna, anni 44). Per questo motivo gli intervistati affermano che
nelle case sono previste iniziative per coinvolgere i genitori nei programmi di
collaborazione attiva con gli educatori coinvolti nel recupero dei ragazzi. I responsabili di tutti e tre istituti prevedono nelle loro iniziative di reinserimento
dei ragazzi nel loro ambiente un aiuto/accompagnamento nel trovare il lavoro.
I giovani in questo caso devono essere ovviamente maggiorenni, appena usciti
dalla casa di recupero. Gli intervistati concordano che per un ragazzo di 18
anni che è senza una professione è estremamente difficile trovare un lavoro.
Per questo motivo i responsabili delle case di recupero sono convinti che sia
doveroso nei confronti dei ragazzi disadattati socialmente offrire loro dei corsi
professionali che li diano buone prospettive per il futuro. I settori privileggiati
sono quelli della meccanica, falegnameria, edilizia.
Conclusioni
1. La dimensione religiosa è fondamentale nella rieducazione dei ragazzi disadattati socialmente nel contesto di lavoro nelle comunità di recupero in
Polonia.
2. Gli intervistati concordano che il recupero dei ragazzi avviene anche attraverso la valorizzazione delle abilità manifestate dai stessi ragazzi.
3. Nel sistema preventivo l’assistenza in mezzo ai ragazzi rimane un fattore di
rieducazione di massima importanza. I rapporti degli educatori con i ragazzi
vissuti nel clima di famiglia divengono terapeutici per quelli che avvertono
le lacune al livello di relazionale.
4. Gli intervistati concordano che nella rieducazione dei ragazzi l’accento viene
posto anche sulle attività formative di carattere culturale, sportivo, musicale,
le attività del doposcuola. Gli uttenti in queste circostanze possono respirare
un clima del tutto terapeutico perchè essendo al contatto con gli educatori
vengono sfruttate le metodologie che favoriscono l’impegno personale dei
ragazzi, la competizione, ed anche un’apertura ad altre persone nei momenti
di eventuale crisi interiore.
5. Dalle interviste fatte risulta che le attività al livello religioso (celebrazioni
liturgiche, preghiera comunitaria, partecipazione ai sacramenti), vengono
considerate come fattori di rieducazione per il motivo che suddette attività
contribuiscono nella vita di un ragazzo nell’aquisizione di valori, prospettive
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di vita ultraterrena che alla fine sono in grado di determinare e coreggere
anche il presente di una persona.
6. Gli intervistati ammettono che la cura del proprio corpo, giusta alimentazione, il rispetto del regolamento, piccoli lavori di pulizia fatti dai ragazzi hanno
una funzione rieducativa.
7. Dalle affermazioni fatte dai responsabili delle case di recupero risulta che
nella rieducazione dei ragazzi ergoterapia gioca un ruolo terapeutico non
indifferente. Svolgendo un lavoro fisico i ragazzi si sentono più utili alla società, cominciano a gustare il valore del sacrificio, essi si sentono anche più
motivati e disposti al lavoro attraverso il quale possono ricevere un guadagno.
8. Le case di recupero nel loro lavoro di rieducazione insistono anche sullo
sviluppo di diverse modalità di reinserimento dei ragazzi. Secondo il parere
degli intervistati gli sforzi vanno nella direzione di coinvolgere i genitori nei
vari programmi di collaborazione, di aiutare/accompagnare i giovani nel
trovare lavoro ed infine di offrire loro dei corsi professionali che rientrano
nelle aspettative dei ragazzi.
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Streszczenie
Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie
w duchu salezjańskiego systemu prewencyjnego
Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze dla nastolatków niedostosowanych społecznie
w Trzcińcu, Rzepczynie i Różanymstoku mają charakter resocjalizacyjny. Działania
resocjalizacyjne odbywają się zgodnie z zasadami salezjańskiego systemu prewencyjnego
ks. Bosko. Celem tego artykułu jest ukazanie celów, metod, narzędzi, za pomocą których
chłopcy niedostosowani społecznie poddawani są resocjalizacji w ośrodkach MOW prowadzonych przez salezjanów w Polsce. Badania empiryczne o nachyleniu jakościowym
przeprowadzono za pomocą wywiadów z dyrektorami oraz osobami odpowiedzialnymi
za proces resocjalizacji młodzieży.
Słowa kluczowe: młodzież niedostosowana społecznie, Młodzieżowe Ośrodki
Wychowawcze, salezjański system prewencyjny, Polska
Summary
The resocialization of socially maladjusted youth
in the spirit of the Salesian preventive system
Youth Educational Centres for socially maladjusted teenagers at Trzciniec, Rzepczyn
and Różanystok (Poland) have a rehabilitative character. The action of rehabilitation is
made according to the principles of Don Bosco’s Preventive System. The purpose of this
article is to describe the objectives, methods, tools regarding rehabilitation of socially
maladjusted boys in re-education communities conducted by the Salesians in Poland.
The empirical qualitative research was made through the use of interviews with leaders
of rehabilitative facilities.
Keywords: socially maladjusted young people, Youth Educational Centre, Salesian
preventive system, Poland
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Performatywność i „sceniczność”
przekazów biblijnych jako konsekwencje
oralnego oraz pisarskiego procesu kształtowania
starożytnych tradycji
Wprowadzenie
Biblia, choć jest tekstem starożytnym, porusza tematy nadal aktualne. Bogactwo
treści, tematów i motywów sprawia, że nierzadko księgi Starego i Nowego Testamentu korespondują z literaturą piękną. Biblia nie ustępuje dziełom literackim
starożytnych pisarzy z kulturowych kręgów Mezopotamii czy Egiptu. Jak pisze
Marian Filipiak, „Mojżesz (...) i jego siostra Miriam śpiewali swe hymny dziękczynne na cześć Jahwe (...) już przed Homerem, najstarszym piewcą bohaterów
Hellady spod Troi”1.
Nic dziwnego zatem, że biblijne perykopy przyciągają nie tylko wierzących, ale
także pisarzy, poetów. Bogactwo literackich środków wyrazu oraz performatywność wielu tekstów sprawia, że Pismo Święte jest natchnieniem nie tylko w wierze.
Nasuwa się pytanie: Co sprawia, że można mówić o performatywności i „sceniczności” Biblii? Aby na nie odpowiedzieć, trzeba, po pierwsze, podjąć próbę
określenia zasadniczych cech tekstu (1), które stoją u podstaw jego performatywności i „sceniczności” a po drugie, wskazać źródło pochodzenie tychże cech (2).
Performatywność i „sceniczność” biblijnych przekazów oraz ich źródła
Szczególne zainteresowanie performatywnością w naukach humanistycznych
doczekało się określeń „zwrot performatywny” i „paradygmat performance’owy”. Z jednej strony badania nad performatywnością i performance’em dotyczą
**

1

Dr hab. Renata Jasnos, prof. Ignatianum – kierownik Katedry Kulturowych i Chrześcijańskich Podstaw Edukacji w Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
M. Filipiak, Biblia jako tekst religijny i kulturowy, Lublin 1993, s. 3.
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działania i odgrywania, z drugiej strony wiążą się z teorią aktów mowy, której
podwaliny dał John Austin, analizując związki między mówieniem i działaniem. Jak pisze Ewa Domańska, „performance w sensie wąskim to wykonanie
na żywo w obecności «widowni» pewnego działania mającego charakter teatralnego aktu”2, tymczasem w sensie szerokim przejawia się on w społecznych
rytuałach, paradach, festiwalach i demonstracjach. Natomiast performatywność „rozumiana jest jako przeświadczenie, że język nie tylko przedstawia
rzeczywistość, lecz także powoduje w niej zmiany, a ponadto, że pewne zjawiska istnieją tylko w akcie ich wykonywania i że muszą być powtarzane, aby
zaistnieć”3. Nietrudno zauważyć, że w przypadku tekstu biblijnego można
analizować performance i performatywność we wszystkich wymienionych
wymiarach. Jednak niniejsze opracowanie będzie dotyczyć z jednej strony wykonywania wobec szeroko rozumianej widowni pewnego działania, z drugiej
strony – społecznych rytuałów i demonstracji (w jednym i drugim przypadku
tekst biblijny opisuje działanie, wydarzenie i rytuał, albo w przypadku tekstów
poetyckich – określa je i służy im).
Trudno podać prostą charakterystykę literacką tekstu biblijnego, nie tylko
dlatego, że są to różne i różniące się teksty. W wielu z nich obserwować można
podobną złożoność kompozycyjną i podobne bogactwo środków wyrazu, co
może świadczyć o podobnym procesie kształtowania przekazu. Można pytać,
skąd tak wiele elementów w pojedynczych tekstach. Badając literackie właściwości ksiąg biblijnych, można określić zasadnicze cechy, które budują sceniczność
i performatywność przekazu. Będą to:
– swoista dynamika jako klucz performatywności,
– bogactwo tematyczne,
– bogactwo form wyrazu,
– uniwersalność tematów i przesłania.
W dalszej części opracowania zostaną one przedstawione i scharakteryzowane. W każdym przypadku podjęta zostanie także próba wskazania źródła lub
przyczyny występowania danej cechy.
Swoista dynamika jako klucz performatywności
Biblijny tekst nie stanowi statycznego opisu, zasadniczo nie zawiera też teoretycznych rozważań (dotyczy to zwłaszcza Starego Testamentu, ale również
dużej części Nowego). Dominują w nim zapadające w pamięć narracje albo
2

3

E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej humanistyce, „Teksty Drugie” 2007,
nr 5, s. 48-49.
Tamże.
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mowy bogate w środki wyrazu oraz mądrościowe rozważania pełne obrazów,
przywołanych porównań i życiowych odniesień.
Narracja oraz mowy charakteryzują się często pewnym schematyzmem,
który ułatwia zapamiętanie przekazu i zarazem buduje napięcie (por. np. pierwszy opis stworzenia Rdz 1,1-31; plagi egipskie Wj 7,1-11,10; powołanie Samuela
1 Sm 3; podbój Zajordania Pwt 1,6-3,7; kuszenie Jezusa Mt 4,1-11; por. Łk 4,1-13
itd.). Opowiadanie o plagach egipskich rozwijane na bazie powtarzającego się
wielokrotnie schematu fabuły4 stwarza dynamizm rosnącego napięcia, które
podtrzymuje uwagę odbiorcy.
Język biblijnych przekazów nierzadko opiera się na powtarzanych – recytowanych formułach. W mowach prorockich (które budują zasadniczy przekaz ksiąg prorockich), prorocy wielokrotnie wypowiadają podobne wezwania, ogłaszają podobnie brzmiące deklaracje, przywołują zbliżone w wymowie
zapowiedzi czy też napominają, odwołując się do tych samych argumentów
i stosują zbliżone formuły5. Powtarzane, wypracowane zwroty i formuły brzmią
uroczyście, skłaniają do refleksji i odpowiedzi.
Omówione cechy w dużej mierze wywodzą się z kultury oralnej. Opiera
się ona na przekazie kulturowym, który nie korzysta z zapisu i posługuje się
jedynie pamięcią i słowem wypowiadanym (kierowanym do określonego adresata). Kulturowa transmisja miała zasadniczo oralny charakter jeszcze długo po
rozwoju piśmiennictwa alfabetycznego, który nastąpił w VIII-VII wieku p.n.e.
na ziemiach biblijnych6. Przekaz oralny oddziaływał na przekaz piśmienny, ten
natomiast służył początkowo wspieraniu oralnej transmisji kultury. Stąd w biblijnych księgach bez trudu odnaleźć można cechy stylu oralnego.
Wśród cech przekazu oralnego wyróżnić można styl formularny i powtórzenia. Wyrażają się one w „szczególnym upodobaniu do wyrażeń stereotypowych
i gotowych formuł”7, które powracają wielokrotnie w różnych sekwencjach. Eric
A. Havelock wskazuje także na powracające jako echo te same tematy8. Formularność i powtórzenia występują zarówno w mowach, np. prorockich albo
Mojżesza, jak i w narracjach budowanych na podstawie powtarzanej sekwencji
4

5

6

7

8

Bóg wysyła Mojżesza do faraona z zapowiedzią plagi – Mojżesz wzywa faraona do wypuszczenia ludu – faraon odmawia – plaga następuje – faraon przyzywa Mojżesza i prosi
o wstawiennictwo u Boga – plaga mija – faraon pozostaje nieugięty – itd.
Powtórzenia i podobne formuły można dostrzec czytając tekst większych prorockich Ksiąg:
Jeremiasza czy Izajasza; por. C. Westermann, Basic Forms of Prophetic Speech, Westminster
1991.
R. Jasnos, Deuteronomium jako „księga” w kontekście kultury piśmienniczej starożytnego
Bliskiego Wschodu, Kraków 2011, s. 52-53.
Ch. Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, Warszawa 2008, s. 28.
E.A. Havelock, Muza uczy się pisać, Warszawa 2006, s. 92
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zdarzeń i zarazem powtarzanych formuł (np. „A potem Bóg rzekł...”; „I stało się
tak...”; „I tak upłynął wieczór i poranek, dzień...”; por. Rdz 1,3-23). W mowach
deuteronomicznych Mojżesza jest bardzo dużo powtarzających się wezwań, motywów wracających jak refren. Na przykład wezwanie do odpowiedniej postawy
względem Boga wyrażane jest poprzez rozbudowaną serię zwrotów powtarzanych w różnej kolejności i w różnych modyfikacjach gramatycznych9. Świadczy
to o oralnych podstawach przelanej na papier (papirus) tradycji, bowiem oralny
przekaz charakteryzuje się powtarzaniem, a tematy i motywy powracające nie są
powielane dosłownie (literalna dosłowność, niezmienność nie była wymogiem,
ani nawet nie była możliwa w warunkach oralnej transmisji kultury).
Performatywność należy do cech przekazu pierwotnie oralnego. Havelock
pisze o skłonności ludzi do szukania rozrywki oraz do zbiorowego przeżywania
ważnych społecznie treści i emocji.
To właśnie silne emocje gwarantowały skuteczny przekaz instrukcji. Zbiorowe uroczystości były okazją do recytacji chóralnych pieśni epickich i tańców (...). Publiczność oralna uczestniczyła nie tylko przez bierne przysłuchiwanie się i zapamiętywanie, ale przez czynny udział w użyciu języka. Wspólnie wybijano rytm, tańczono
i śpiewano, odpowiadając na zaśpiew twórcy10.

Obrazowość i dynamika przekazu ze strony nadawcy oraz udział odbiorców
w wydarzeniu przekazu, ich zaangażowanie behawioralne wyrażane poprzez
ruch, gesty i słowa, warunkowały skuteczność transmisji.
Przykłady biblijnych performance’ów są liczne. Jednym z najstarszych jest
tzw. Pieśń Miriam, wykonana po przejściu przez Morze Czerwone i zwycięstwie nad Egipcjanami („Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim śpiewali taką
pieśń ku czci Pana”, Wj 15,1a; por. wersy 1-21). Ma ona na celu dziękczynienie
i wspólną radość. Uczestniczą w jej wykonaniu Izraelici, osobno wymieniony
jest Mojżesz, Miriam i kobiety. Oprócz wspólnego śpiewu ma miejsce także gra
na instrumentach. Sam śpiew podzielony jest najprawdopodobniej na głosy
(„a Miriam przyśpiewywała im”, Wj 15,21a). Podobnie gra i taniec kobiet nie
jest tylko spontanicznym, niezorganizowanym wydarzeniem, gdyż przewodzi
w nim jedna kobieta: „Miriam prorokini, siostra Aarona, wzięła bębenek do
ręki, a wszystkie kobiety szły za nią w pląsach i uderzały w bębenki” (Wj 15,20).
Inny performance można zidentyfikować w Księgach Powtórzonego Prawa
i Jozuego. Rozbudowany rytuał z podziałem na role (grupy lewitów, lud, Jozue), wpisany w dynamiczną przestrzeń gór Ebal i Garizim, zapowiada Księga
9

10

„A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg twój? Tylko tego, byś się bał Pana, Boga
swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Panu, Bogu twemu, z całego
swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj
dla twego dobra” (10,12-13; por. 6,5; 11,1.13.22; 19,9; 30,16).
E.A. Havelock, Muza uczy się pisać, dz. cyt., s. 95-96.
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Powtórzonego Prawa (Pwt 27,11-15), a jego realizację przedstawia Księga Jozuego (Joz 8,30-35).
Typowymi biblijnymi performerami są prorocy. Używają oni języka pełnego obrazów, porównań, przenośni, symboli. Przywołują wizje i słowa Pana,
wykonują publicznie – na placu, w świątyni, w miejskiej bramie – czynności
symboliczne (np. rozbijając wielki flakon, chodząc z jarzmem na ramionach
albo nago; por. Jr 19,1-13; 27,1-15; Iz 20,1-2). Apelują, prowokują, wzywają, czasem jęczą, wiją się, krzycząc z bólu, dialogują albo prowadzą spór z adresatami
(słuchaczami, z „widownią”; por. Jr 19,10-12; 27,16-22; 2,4-12; 4,19)11.
Nasuwa się pytanie o to, jaka jest relacja między zapisanym tekstem biblijnym a przekazem oralnym? Czy biblijny przekaz jest zapisem słów wypowiadanych, czy stoi za nim bardziej złożony proces? Susan Niditch proponuje
trzy hipotetyczne modele takich relacji między przekazem ustnym i zapisanym.
Zgodnie z pierwszym, tradycje ukształtowane w ramach oralnego performance’u zostały następnie zapisane, przy czym czynnikiem inicjującym zapisywanie
było zagrożenie związane z utratą niepodległości albo zachodzącymi przemianami kulturowymi. Drugi model zakłada powolne kształtowanie tradycji dotyczących wspólnych dziejów na drodze licznych ustnych przekazów, performance w interakcjach ze słuchaczami. Zostają one zapisane na późnym etapie ich
kształtowania. Ostatni model przyjmuje, że pisarze ukształtowani przez kulturę
oralną (o dominującej oralności) w pracy pisarskiej posługują się oralnymi
wzorcami – jest to pisarska imitacja oralnego stylu12.
Do ważniejszych cech oralnego przekazu, zauważalnych w tekstach Biblii,
a wybranych ze względu na „sceniczność” i performatywność tekstu, należą także13:
– styl addytywny, nagromadzenie zamiast analizy;
– odniesienia do realiów życia i doświadczenia adresatów;
– sytuacyjność zamiast abstrakcji, myślenie operacyjne (odniesienia funkcjonale, a nie kategorialne);
– zabarwienie agonistyczne14 – zaskakująca nierzadko obecność śmierci,
niebezpieczeństwa, wydarzeń o dużym dramatyzmie – charakterystyczne
dla tekstów biblijnych;
11

12

13

14

Por. R.F. Person, The Ancient Israelite Scribe as Performer, „Journal of Biblical Literature”
117/1998, s. 601-609; R.C. Culley, Orality and Writtenness in the Prophetic Texts, w: Writing
and Speech in Israelite and Ancient Near Eastern Prophecy „SBL Symposium” Series 10, red.
E. Ben-Zvi, M.H. Floyd, Atlanta, GA 2000, s. 45-64.
S. Niditch, Oral World and Written Word. Ancient Israelite Literature, Louisville, KY 1996,
s. 117-130; por. D. Carr, The Formation of the Hebrew Bible. A New Reconstruction, Oxford
2011, s. 13-36.
Por. W. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, Lublin 1992, s. 61-78; por.
S. Niditch, Oral World and Written Word..., dz. cyt., s. 14-17.
W. Ong, Oralność i piśmienność..., dz. cyt., s. 70.
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– empatia, zamiast obiektywizującego dystansu zaangażowanie w przekaz
(w tekstach biblijnych zdarza się, że narrator mówi chwilami w pierwszej
osobie)15.
Bogactwo tematyczne
Reżyser chcący dokonać scenicznej adaptacji biblijnego tekstu, ma z czego czerpać. Każdy, kto czyta Biblię odnajduje ogrom tematów, motywów, epizodów,
wątków, przy czym nierzadko spotyka w treści nawarstwienia, a nawet wynikające stąd pewnego rodzaju napięcia i wieloznaczności w przekazie. Można
często odnieść wrażenie kumulacji i obfitości. Jakby w tekście nie do końca
chciało się pomieścić to wszystko, co w nim zgromadzono. Współczesny analityczny umysł i jego chęć odnalezienia jednej spójnej struktury tekstu, która
jednoznacznie wyjaśni zamysł kompozycyjny, mogą zostać zawiedzione.
Ta specyfika przekazu, nagromadzenie i bogactwo, wielość nie tylko tematów, motywów, wątków, ale także elementów kompozycyjnych, formuł wprowadzających, glos komentujących, sumariuszy, wiąże się z procesem kształtowania
tekstu biblijnego16. Jest to proces podwójnie złożony.
Chociaż poszczególne księgi różnią się co do szczegółów ich powstawania,
to jednak zasadnicze etapy ich kształtowania i główne procesy opracowania są
podobne. Gdy istnieje już tradycja ustna, dochodzi do pierwszego opracowania
większej kompozycji pisarskiej. Zapis nie polega jedynie na utrwaleniu przekazu
ustnego. Powstaje bowiem pisarska kompozycja jako nowa jakość. W ramach
powstałej całości, która posiada określoną spójność, znajdują się odrębne kompozycyjnie i literacko jednostki, powstałe wcześniej (np. zbiór praw, zbiór mów,
pieśń), które jednak teraz włączone są w nowe dzieło. Jest to pierwszy etap procesu kształtowania kompozycji pisarskiej (i jednocześnie dalszego kształtowania
tradycji). Dzieło podlega długim pracom, trwającym w przypadku ksiąg ST kilka
wieków. Zasadnicze prace można sprowadzić do poszerzania i aktualizacji utworu. Najpierw są to działania o większym rozmachu – włączanie nowych jednostek
tekstu, z czasem coraz mniejsze interwencje – zmiany językowe, dopowiedzenia,
mniejsze dodatki. Jednym z charakterystycznych działań pisarskich na kompozycji jest dołączanie nowych wstępów i zakończeń, które nierzadko stanowią nowy
punkt odniesienia i nowy kontekst interpretacyjny dla całości utworu17.
15

16
17

Więcej cech oralnych w przekazie biblijnym zob. tamże, 61-78; por. R. Jasnos, Deuteronomium jako „księga”..., dz. cyt., s. 260-270.
Tamże, s. 338-347.
Por. S. Milstein, Reworking Ancient Texts: Revision through Introduction in Biblical and
Mesopotamian Literature, New York 2010; R. Mueller, J. Pakkala, R. Baster Haar, Evidence
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Podczas aktualizacji i włączania nowych „warstw” interpretacji pisarze rzadko odrzucali to, co zastali w tekście, raczej dodając nowe treści starali się niejako
„wydobyć” nowe pokłady znaczeń. „Pisarze mieli tendencję, aby raczej dodawać
niż redukować i upraszczać, stąd przeładowanie i jakby «przeciążenie tekstu»”18.
Z punktu widzenia literackiego tekst posiada niespójności, napięcia, nierzadko można odnaleźć różne nałożone elementy struktur kompozycyjnych19.
Jest to opracowanie niezwykle cenne, jednak nieznane współczesnej praktyce pisarskiej, toteż słabo rozumiane i nie zawsze doceniane (poza środowiskiem
konfesyjnym). Jego wartością jest to, że stanowi świadectwo rozwoju, narastania
tradycji. Ten rozwój jest weń wpisany wraz z dyskursem teologicznym. Przy
czym nie jest to teologia „teoretyczna” ale żywa, wchodząca w dialog z człowiekiem doświadczającym wszelkich problemów egzystencjalnych.
Bogactwo form wyrazu
Jest to temat, któremu poświęcono wiele publikacji. Jego obszerność sprawia,
że zostanie jedynie zasygnalizowany. Bogactwo form literackich w księgach
biblijnych jest powszechnie znane, nie tylko wśród biblistów. Można wśród
nich wyróżnić m.in. kompozycje prorockie, w których dominują mowy prorockie (a w nich m.in. wyrocznie, groźby, obietnice, zapowiedzi, napomnienia,
satyry, parabole, a także narracje o powołaniu proroka, jego czynach20), kompozycje mądrościowe, rady mędrców, instrukcje, przysłowia, zagadki, dysputy
(np. duża część Księgi Hioba), dydaktyczne opowiadania (Księgi Judyty, Estery
i Tobiasza, która zawiera elementy autobiografii, relacji z podróży, baśni, scen
z życia rodzinnego, czy przygód zakochanej pary21), zbiory prawne i instrukcje
(Wj 21-22; Pwt 12-26; Kpł 17-26; Lb 5-10; 15; 18-19), różnego rodzaju psalmy
(np. królewskie, hymny, dziękczynne, lamentacje, pielgrzymie, mądrościowe),
księgi o charakterze historycznym (1-2 Krl), ewangelie (jako oryginalny gatunek,
który powstał poprzez powiązanie „Chrystusa przepowiadanego z tradycjami o Chrystusie przepowiadającym” według definicji Joachima Gnilki22), listy
of Editing. Growth and Change of Texts in the Hebrew Bible, „Society of Biblical Literature”,
Atlanta 2014.
18
Tamże, s. 341
19
Por. Księga Powtórzonego Prawa czy Pieśń nad Pieśniami.
20
T. Brzegowy, Ogólne wprowadzenie do profetyzmu izraelskiego, w: T. Brzegowy, J. Frankowski, M. Gołębiewski, Wielki świat starotestamentalnych proroków, cz. I, Warszawa 2001,
s. 36-40.
21
Por. M. Wojciechowski, Księga Tobiasza czyli Tobita. Opowieść o miłości rodzinnej. Wstęp,
przekład z oryginału, komentarz, Częstochowa 2005, s. 27.
22
J. Gnilka, Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002, s. 592.
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nowotestamentalne wzorowane na grecko-rzymskiej sztuce epistolarnej23, mowy
kerygmatyczne (Piotra, Pawła, Szczepana i Barnaby; por. Dz 2,14-39; 3,12-26;
4,8-12; 5,29-32; 10,34-43; 13,16-41; 14,15-17; 17,22-33), chrystologiczne hymny
(Kol 1,15-20; Flp 2,6-11; Ef 1,17-23; Rz 1,3-4), apokalipsy (które reprezentuje
nie tylko Apokalipsa św. Jana, ale także wybrane rozdziały kilku ksiąg prorockich; por. Iz 24-27, Ez 1, 10, 37, 38-39, Dn 7-12). Niejedna księga otrzymała formę trudną do jednoznacznego zdefiniowania, nieposiadającą analogii, a tylko
częściowe podobieństwa do różnych gatunków literackich (np. Pieśń nad Pieśniami – złożona kompozycyjnie, opracowana na podstawie pieśni weselnych
i kultycznych24; por. Księga Tobiasza).
Nie jest łatwo wymienić wszystkie cechy tak wielu form literackich. Tym
bardziej trudno byłoby opisać środki wyrazu stosowane przez biblijnych pisarzy
w ograniczonych ramach artykułu. W klasycznym dziele Ethelberta W. Bullingera, Figures of Speech used in the Bible, sam tylko spis treści, będący spisem
wyróżnionych figur literackich, liczy 28 stron25. W kontekście analizowanego
zagadnienia „sceniczności” warto zwrócić uwagę na wybrane środki wyrazu,
jakimi są: bogata symbolika i obrazowość biblijnych tekstów, a także retoryczny
wymiar przekazu.
Przedstawiona dotąd charakterystyka literacka biblijnego tekstu, na którą
składają się jego specyficzna dynamika oraz cechy retoryczne, a także bogactwo
tematów, motywów i form wyrazu, nie wyczerpuje jeszcze jego właściwości
stojących u podstaw analizowanej „sceniczności” i performatywności. Kolejna
cecha tekstu, uniwersalizm przekazu, dotyczy ponadczasowości biblijnych przesłań, a jej źródeł należy szukać również w procesach literackich kształtowania
przekazu pisarskiego.
Uniwersalność tematów podejmowanych w Biblii
Tematy zawarte w Biblii często mają charakter uniwersalny. Są to tematy zawsze
aktualne, ponadczasowe. Powstają w ramach odwiecznego poszukiwania odpowiedzi na egzystencjalne pytania człowieka.
Biblia, podobnie jak dzieła zarówno starożytne, jak i współczesne, dotyka trudnych
i ważnych problemów sensu istnienia, cierpienia, wartości w życiu, umierania i zła,
J.A. Fitzmyer, Wprowadzenie do listów Nowego Testamentu, w: Katolicki Komentarz Biblijny,
red. R.E. Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Warszawa 2001, s. 1253.
24
Zob. T. Brzegowy, Złożoność i jedność literacka Pieśni nad pieśniami, „Tarnowskie Studia
Teologiczne” 13/1994, s. 159-183.
25
E.W. Bullinger, Figures of Speech used in the Bible. Explained and illustrated, London–New
York 1995, s. 1104.
23
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losów człowieka, jego woli i przeznaczenia, najważniejszych relacji przyjaźni oraz
miłości. I podobnie jak uznawane dzieła literatury światowej często nie daje gotowych odpowiedzi26.

Wiele ksiąg mądrościowych podejmuje problem kruchości ludzkiego życia,
sensu życiowych dążeń. Przykład może stanowić Księga Koheleta, której tytułowy bohater wydaje się być XX-wiecznym pesymistycznym egzystencjalistą,
rozmyślającym nad marnością ludzkiego życia, przemijaniem („Cóż przyjdzie
człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem?”, Koh 1,3).
Jaka jest przyczyna i jaki sens cierpienia człowieka sprawiedliwego – to
odwieczne pytanie, które stawia Księga Hioba. Hiob rzuca nawet wyzwanie
Bogu, ale księga nie wyjaśnia problemu27 do końca („to zbyt cudowne... ja nie
rozumiem...”, Hi 42,3). Pytanie o pochodzenie zła i śmierci podejmuje Księga
Rodzaju, wskazując poprzez symboliczne opowiadanie na bunt człowieka wobec Boga burzący porządek i harmonię stworzonego świata i będący źródłem
wszelkich nieszczęść (Rdz 3).
Zachwyt i zdumienie nad potęgą ludzkiej miłości zakochanych zawiera
Pieśń nad Pieśniami, nazywana czasem biblijnym erotykiem. Nie tylko ta księga
porusza temat relacji między mężczyzną a kobieta, pyta o nią Księga Rodzaju
(odpowiedź zawarta jest w opowiadaniu o stworzeniu kobiety z boku mężczyzny,
a zatem równej w godności a zarazem uzupełniającej go, Rdz 2).
Wiele innych interesujących tematów można odnaleźć w Biblii, a ich przekaz jest często ponadczasowy, równie aktualny dzisiaj mimo odmiennych uwarunkowań społeczno-kulturowych.
Jakie jest pochodzenie cechy, którą można określić jako uniwersalność
biblijnych przesłań? Skąd w Biblii takie bogactwo ponadczasowych tematów
i reprezentujących je motywów? Po pierwsze stoi za nią długi czas powstawania.
W tekstach biblijnych „przeglądały się” pokolenia, kształtując tradycję. Przekaz
o patriarchach jest porównywany pod względem formy do sagi, w ramach której
w przedstawianych dziejach jednego rodu, odbijają się dzieje większej grupy,
„narodu”28.
Uniwersalność przesłania nie od początku stanowiła cechę izraelskiej tradycji. Pojawiła się ona wraz z przejściem od przekazu oralnego do piśmiennego. Dopiero wówczas, gdy zaczęto zapisywać ustne tradycje – wtedy, gdy
ich przekaz został wsparty zapisem (ok. VIII w. przed Chrystusem) – tradycje te mogły nabrać wymiaru bardziej uniwersalnego. Ich oderwanie od
26
27

28

R. Jasnos, Biblia między literaturą a teologią, Kraków 2007, s. 14.
Układ z szatanem i motyw wystawienia na próbę sprawiedliwego, jaki pojawia się w ramach narracyjnych księgi (por. Hi 1,1-2,13; 42,7-16), stanowi tylko połowiczne wyjaśnienie.
Por. G. von Rad, Genesis. A Commentary, „Old Testament Library”, London 1972, s. 31.
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jednostkowego kontekstu musiało zostać wsparte w zapisie takimi pisarskimi
aktami formalizacji, jak porządkowanie, literackie zakomponowanie, dołączenie niezbędnych wprowadzeń i wyjaśnień (interpretacji). Wtedy właśnie
nastąpiła dekontekstualizacja przekazu, który w kulturze oralnej był zawsze
jednorazowy, wpisany w określone okoliczności, takie jak miejsce, czas, adresat, uwarunkowania chwili. Tworzenie tekstu nigdy nie jest transkrypcją
mowy. Literacki przekaz o wydarzeniu traci charakter jednorazowości i przemijalności, gdy zostaje odłączony od konkretnego miejsca, czasu i jednorazowych okoliczności wypowiedzi. Oderwany od jednorazowego adresata
sprawia, że relacja o wydarzeniu zaczyna żyć i oddziaływać w czasie – nabiera
ponadczasowości29.
Uniwersalność, wyrażająca się w podejmowanych biblijnych tematach
i motywach, jest jedną z kluczowych cech biblijnego tekstu, która sprawia, że
pozostaje on wciąż aktualny, budzi zainteresowanie, inspiruje.
Podsumowanie
Performatywność i „sceniczność” Biblii wynika z cech tekstu, jest ich pochodną.
Przedstawione właściwości biblijnych ksiąg nadają im specyficzny charakter.
Cechy te mają złożone źródła. Wynikają zarówno z celów tych, którzy stoją
za pracą pisarską, jak i z samego procesu opracowania – wielopokoleniowego,
określonego przez warsztat pisarski, przez sposoby kształtowania i rozwijania
tradycji i tekstu. Nie bez znaczenia pozostaje również społeczno-kulturowy
kontekst kształtowania przekazu – zwłaszcza jego szczególny aspekt, jakim jest
oralność. Tak złożone okoliczności, a zwłaszcza niepowtarzalny splot/nałożenie praktyk oralnych i wczesnopiśmiennych dały podstawy do ukształtowania
wyjątkowego tekstu.
Biblia stanowi fundament wiary i religii chrześcijańskiej, ale zarazem dzięki
swym specyficznym cechom literackim mogła i oddziaływała na wiele wymiarów kultury europejskiej, stając się jej filarem30. Jej cechy sprawiają, że mimo
upływu wieków a nawet tysiącleci wciąż inspiruje nie tylko wierzących w sprawach wiary, ale także artystów zmagających się z prawdą o ludzkiej egzystencji
i podejmujących na nowo odwieczne uniwersalne pytania człowieka.

29
30

Por. J. Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, Warszawa 2006, s. 72-80.
N. Frye nazwał Biblię kodem kultury Zachodu; por. N. Frye, Wielki kod. Biblia i literatura,
Bydgoszcz 1998, s. 361.
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Streszczenie
Wydawałoby się, że Biblia, jako tekst religijny, noszący miano świętego, powinna być
trudna do „wyreżyserowania” i nienadająca się do inscenizacji. Tymczasem jest inaczej,
jeśli jest trudna, to z innego powodu, ze względu na swoje bogactwo, swój „nadmiar”.
Co sprawia, że można mówić o performatywności albo „sceniczności” Biblii, skąd biorą
się cechy starożytnego tekstu nadające mu specyficzny charakter literacki, który można
oddać przymiotnikami: narratywny, retoryczny, symboliczny, performatywny, dyskursywny? Wiążą się one ze specyfiką starożytnej kultury, w której środowisku tekst był
przez wiele wieków kształtowany oraz ze swoistego procesu owego kształtowania, ściśle
związanego z ówczesną kulturą. W ramach artykułu przedstawiony został w zarysie
proces kształtowania starożytnego biblijnego tekstu i wynikające z niego cechy tekstu
biblijnego decydujące o jego performatywności i „sceniczności”.
Słowa kluczowe: performatywność, sceniczność, Biblia, kultura oralna, retoryka
biblijna, starożytny warsztat pisarski, kultura oralna, kultura
pisarska, aktualizacja, relektura, interpretacja
Summary
Performativity and “staginess” of the Bible as the consequence of the oral and
the writerly process of shaping ancient traditions
It would seem that the Bible as a religious text, considered to be holy, should be difficult
to “direct” and unsuitable for staging. However, this is not the case. If it is difficult, it is
so for a different reason: because of its wealth, its “excess”. But what is it that enables us
to speak about the performativity of the Bible, about the “staginess” of the Bible, where
do the traits of the ancient text come from which give it a specific literary character,
captured in such adjectives as narrative, rhetorical, symbolic, performative, discursive?
They result from the specific features of the ancient culture, which shaped the text for
centuries and the specific processes of this formation, closely linked to ancient culture.
The article presents an overview of the process of shaping the ancient biblical text and
its resulting traits which determine its performativity and “staginess”.
Keywords: performativity, staginess, Bible, oral culture, biblical rhetoric, oral culture,
the culture of writing, actualization, relecture, interpretation

303

Krystyna Zabawa*

Legendy Chrystusowe Selmy Lagerlöf
w tłumaczeniu Wandy Młodnickiej

Wprowadzenie
Mity i legendy stanowią najbardziej twórczy i obfity wkład chrześcijaństwa w historię kultury. Inspirowały artystów, dramatopisarzy, duchownych i innych do kontemplowania cudownych skutków odkupienia (...). Nawet dla mniej pobożnych
i niewierzących wyraziste obrazy rzeczywistości przedstawiane w chrześcijańskich
legendach i mitach oraz symbolika powstała na ich podstawie pomagały i pomagają
formować fundamenty zachodniej cywilizacji1.

Według najbardziej ogólnej definicji encyklopedycznej legenda to:
(...) opowieść tradycyjna lub zbiór opowieści o konkretnej osobie lub miejscu. (...)
Legendy przypominają bajki ludowe; mogą zawierać nadnaturalnych bohaterów,
elementy mitologii lub wyjaśnienia zjawisk przyrody, ale są związane z konkretną
przestrzenią lub osobą oraz są opowiadane jako fakty historyczne2.

Legendy hagiograficzne, czyli opowiadające o życiu świętych, powstały
w średniowieczu. Za ojca gatunku uważa się Prudencjusza3 (Aurelius Clemens
Prudentius) – chrześcijańskiego poetę żyjącego w Hiszpanii na przełomie IV i V
wieku (348-po 405). Jak pisze Ewa Kosowska: „Niezwykle popularny w wiekach
**

1

2

3

Dr hab. Krystyna Zabawa, prof. Ignatianum – kierownik Katedry Filologii Angielskiej
w Akademii Ignatianum w Krakowie.
L.E. Sullivan, Christian myth and legend, https://www.britannica.com/topic/Christianity/
Aspects-of-the-Christian-religion#ref927554 (dostęp: 14.06.2017), tłum. K. Zabawa. Jeśli
nie zaznaczono inaczej, wszystkie tłumaczenia z angielskich źródeł pochodzą od autorki
artykułu.
Legend, w: Encyclopaedia Brittanica, https://www.britannica.com/art/legend-literature
(dostęp: 14.06.2017).
Por. J. Sławiński, Legenda, w: Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 1988,
s. 248.
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średnich, był naśladowany przez licznych poetów chrześcijańskich”4. Sam Prudencjusz jednak nie posługiwał się terminem „legenda”. Napisał 14 fabularyzowanych hymnów na cześć pierwszych męczenników. Te utwory zostały uznane
za torujące drogę nowemu gatunkowi. Warto jednak wspomnieć, że jeszcze
przed nimi powstały próby epickich hagiografii pod piórem papieża Damazego
(366-384)5. Najbardziej znaną, tłumaczoną także na wiele języków (w tym na
polski), księgą legend hagiograficznych jest Złota Legenda (1260-1270) Jakuba
de Voragine – włoskiego dominikanina. Do XV wieku miała ona 70 wydań i 30
przekładów!6
Największy zbiór legend znany dzisiaj pochodzi jednak z czasów późniejszych. Jest
dziełem bollandystów, jezuitów brukselskich, Heribetusa Rosweidusa i Johannesa
Bollandusa, którzy w 1643 roku rozpoczęli wydawanie ok. 25 tysięcy legend i żywotów, opracowanych zgodnie z porządkiem roku liturgicznego. Owe Acta sanctorum,
redagowane w sposób do pewnego stopnia krytyczny, uznawane są za początek
nowożytnej hagiografii7.

Jak zauważa Janusz Sławiński:
W 2. połowie XVIII w. legendy zaczęły być traktowane jako materiał do opracowań
literackich (Goethe, Herder), przy czym zmieniło się rozumienie gatunku, ponieważ
wciągnięto w jego zakres również podania ludowe, zwłaszcza te, w których istotną
rolę grała – uzasadniona na gruncie wierzeń religijnych – cudowna interwencja sił
nadprzyrodzonych w sprawy ludzkie8.

Coraz częściej legendy wchodziły też w skład zbiorów twórczości ludowej.
Polska monografistka gatunku wyróżniła trzy grupy tego typu tomików. Jako
przykład jednej z nich podała zbiór Selmy Lagerlöf, który w przekładzie Wandy
Młodnickiej będzie przedmiotem tego studium. Zalicza się on do grupy zbiorów,
które są
(...) oparte na ludowych wątkach fabularnych, pisane językiem literackim, ale
opatrzone komentarzami o charakterze dydaktycznym i silnie akcentowanymi
puentami, przeznaczone jako podstawowa lektura umoralniająca obok przeróbek
biblijnych”9.
4

5
6

7
8
9

E. Kosowska, Legenda. Kanon i transformacja. Św. Jerzy w polskiej kulturze ludowej, Wrocław 1985, s. 67.
Por. tamże.
Por. tamże. Jakub de Voragine jest niewątpliwie najsłynniejszym autorem utworów hagiograficznych w kulturze zachodniej. E. Kosowska wymienia również dwu „zbieraczy legend”
ze Wschodu: Jana Damasceńskiego i Symeona Metaphrastesa.
Tamże, s. 69.
J. Sławiński, Legenda, w: Słownik terminów literackich, dz. cyt.
E. Kosowska, Legenda. Kanon i transformacja..., dz. cyt., s. 14.
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Liczni badacze (m.in. André Jolles, Władimir Propp) wyróżnili kilka wyznaczników legendy jako gatunku literackiego. Należą do nich przede wszystkim takie cechy, jak:
– epickość,
– bohater historyczny lub intencjonalnie historyczny: święty, postać biblijna, nawrócony grzesznik,
– wydarzenia intencjonalnie historyczne: zwłaszcza cudowne przypadki
z życia bohatera, „świadczące o jego bezpośrednich związkach z transcendencją”10,
– w i a r a w p r a w d z i w o ś ć p r z e k a z u,
– puenta, wyrażająca naukę moralną.
Wszystkie te elementy występują w wydanych w 1904 roku Legendach
Chrystusowych (oryg. Kristulegender) szwedzkiej pisarki, późniejszej noblistki
w dziedzinie literatury (za rok 1909). Co ciekawe, polskie tłumaczenia książki
pojawiły się już w 1905 roku11, rok po publikacji oryginału i to od razu dwa!
Jeden z nich podpisała wspomniana już Wanda Młodnicka, drugi zaś – Maria Markowska12. Pierwszy ukazał się we Lwowie, drugi – w Warszawie (w
serii „Książki dla wszystkich”). Jeszcze przed odzyskaniem niepodległości
trzecie tłumaczenie opublikowała Cecylia Niewiadomska w „Biblioteczce
Młodzieży Szkolnej”. Miało ono wiele wydań: w 1943 roku ukazało się wydanie piąte. Przekład Młodnickiej był również wznawiany. Ukazał się zaraz
po II wojnie światowej w Rzymie (1946). To wydanie będzie podstawą moich
analiz. Współczesnego przekładu, bardzo nieznacznie, ale jednak różniącego się od tłumaczenia Młodnickiej, dokonała Maria Zarębina (wyd. 1996,
2000, 2004).
Tłumaczenie Legend Chrystusowych było dla Wandy Młodnickiej (18501923) konsekwencją jej zainteresowań literaturą skandynawską, ale także
wypływało z jej chrześcijańskiego światopoglądu i odpowiadało wyznawanym przez nią wartościom. W 1905 roku była ona już autorką kilku tomików powiastek dla dzieci oraz m.in. przekładów baśni Hansa Christiana

Tamże, s. 59.
Rok 1905 był szczególny dla recepcji S. Lagerlöf w Polsce. Ukazały się wspomniane dwa
tłumaczenia Legend Chrystusowych, a także jej debiutanckiej powieści Gösta Berling (oryg.
1891) i zbioru opowiadań Związki niewidzialne (oryg. 1894).
12
M. Markowska (1878 lub 1880-1939) – poetka, tłumaczka, publicystka, działaczka socjalistyczna. Por. R. Loth, Maria Markowska, w: Internetowy polski słownik biograficzny,
http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/maria-markowska?print (dostęp: 10.06.2017). W jej
tłumaczeniu ukazały się jednak tylko cztery z jedenastu legend: Dziecię z Betlehem, Studnia
Mędrców, Chusta Świętej Weroniki oraz W świątyni. Por. S. Lagerlöf, Legendy o Chrystusie,
tłum. ze szwedzkiego M. Markowska, Warszawa 1905.
10
11

306

Krystyna Zabawa

Andersena13. W powiastkach starała się przekazać najmłodszym ważny dla niej
samej kodeks moralny, w którym jedno z zasadniczych miejsc zajmowało m ił o s i e r d z i e, praktykowane wobec wszystkich bliźnich, a także zwierząt14.
O osiem lat młodsza od Młodnickiej Selma Lagerlöf (1858-1940) miała
za sobą w 1904 roku cztery wydane książki i od siedmiu lat utrzymywała się
z pisarstwa. Jak pisze Grażyna Szewczyk, „lektura legend odkrywa przed czytelnikiem nowe wartości prozy pisarki i pozwala bliżej określić składniki jej światopoglądu – stosunku do religii i do wierzeń ludowych”15. Lagerlöf przed napisaniem Legend Chrystusowych podjęła studia nad źródłami, starała się odnaleźć
autentyczne przekazy, jak sama podkreślała w liście do niemieckiego literaturoznawcy, „nigdy nie przyszłoby jej na myśl wymyślanie nowych legend”16. Obficie
korzystała z Biblii, stosując też stylizację biblijną, oraz z przekazów ludowych.
Zaznaczyła to zresztą w pierwszym opowiadaniu cyklu Noc Bożego Narodzenia.
Jest to ujmujące prostotą i uczuciem wspomnienie babcinych opowieści. Pojawia się pierwszoosobowy narrator, nadający całości charakter bardzo osobisty
i emocjonalny:
W piątym roku mego życia miałam wielkie zmartwienie.
Nie wiem nawet, czy od tego czasu doznałam kiedy większego.
Było to, kiedy moja babcia umarła. Dotąd siadywała co dzień w kącie sofy
w swoim pokoju i opowiadała bajki.
Nie pamiętam jej inaczej jak siedzącej tak i opowiadającej, od rana do wieczora,
a my dzieci siedzieliśmy wokoło niej i słuchali. (...)
Przypominam sobie także, że, kiedy skończyła jaką bajkę, miała zwyczaj kłaść
rękę na mojej głowie i mawiać wtedy:
– A to wszystko tak jest prawdą, jak to, że ja ciebie widzę, a ty mnie17.

P r a w d a w opowiadanej bajce czy legendzie to wartość szczególnie podkreślana. Prawdziwość relacjonowanych wydarzeń potwierdza swoim autorytetem babcia (ostatnie zdanie przytoczonego cytatu pojawia się raz jeszcze na
13

14

15
16
17

Por. K. Zabawa, Od powiastki do baśni – Andersen według Wandy Młodnickiej i Aleksandra
Szczęsnego, w: Andersenowskie inspiracje w literaturze i kulturze polskiej, red. H. Ratuszna,
M. Wiśniewska, V. Wróblewska, Toruń 2017, s. 95-110.
Por. K. Zabawa, Powiastki dla dzieci Wandy Młodnickiej – „stary” gatunek i zapomniana autorka, w: „Stare” i „nowe” w literaturze dziecięcej – małe formy narracyjne, red. B. Olszewska,
O. Pajączkowski, Opole [w druku].
G. Szewczyk, Selma Lagerlöf, Katowice 1985, s. 115.
E. Ackerknecht, cyt. za: tamże.
S. Lagerlöf, Legendy Chrystusowe, przeł. W. Młodnicka, Rzym 1946, s. 5-6. Wszystkie
cytaty z książki pochodzą z tego wydania i dalej będą oznaczane w tekście numerem strony
w nawiasie.
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koniec opowiadania w nieco tylko zmienionej formie18), a w narracji – podkreślanie historycznego czasu akcji, realnie istniejących miejsc oraz bohaterów.
Przywołane powyżej wyznanie pisarki, że nie mogłaby niczego „zmyślić”, narrator zaznacza także, przywołując na wstępie fakt zbierania na Dalekim Wschodzie przedstawianych w zbiorze legend. Co więcej, autorka wyraźnie pozwala na
utożsamienie narratora z nią samą, podając swój wiek (w trakcie pisania Legend
miała 45 lat) oraz powołując się na swoje podróże do Jerozolimy i Palestyny: „...
dziś jeszcze, po latach czterdziestu, kiedy gromadzę legendy o Chrystusie, słyszane na Dalekim Wschodzie, powraca do mnie drobna opowieść o narodzeniu
Jezusa, którą babcia opowiadała i nabieram ochoty powtórzyć ją raz jeszcze
i dołączyć do zbioru” (7).
Czas i przestrzeń
Ukształtowanie czasu i przestrzeni opowieści ma na celu, jak zauważyłam powyżej, w dużej mierze podkreślenie prawdziwości i historyczności opisywanych
zdarzeń. Pierwsze zdanie drugiej legendy Wizja cesarza brzmi: „Działo się to
w czasie, kiedy August był cesarzem w Rzymie, a Herod królem w Jerozolimie”
(13). Znalazło się w nim: odwołanie do c e s a r z a A u g u s t a, wspominanego
w Ewangelii wg św. Łukasza przy okazji opisu narodzin Jezusa („I stało się w one
dni, wyszedł dekret od Cesarza Augusta” Łk 2,1a; cytat z Biblii Wujka, którą
zapewne posługiwała się Młodnicka), do H e r o d a, pełniącego również istotną
rolę w historii biblijnej oraz do dwu nazw geograficznych – R z y m u i J e r oz o l i m y. Dalej mowa jest jeszcze o cesarskich komnatach na Palatynie oraz
o innych rzymskich szczegółach topograficznych, takich jak Forum i Kapitol czy
rzeka Tyber. Wspomniany w ostatnim zdaniu „Ołtarz nieba” – Ara Coeli, który
miał być świątynią postawioną przez Augusta dla nowonarodzonego Boga, to
zapewne odwołanie do rzymskiej bazyliki z XIII wieku, zbudowanej na ruinach
świątyni pogańskiej na Kapitolu. A zatem, jak w wielu legendach, i w tej znajduje się wyjaśnienie genezy nazwy, znanej współczesnym.
Alegoryczna przypowieść Studnia trzech mędrców również zaczyna się od
zaznaczenia lokalizacji: „W starożytnej krainie judejskiej...” (22)19. Tytułowa
18

19

Ważność tego zdania, potwierdzającego prawdziwość relacji, została podkreślona biblijnym
i liturgicznym gestem błogosławieństwa oraz nakazem pamiętania (co można też rozumieć,
w kontekście rychłej śmierci babci, jako przekazanie ostatniej woli):
„A potem babcia położyła dłoń na mojej głowie i dodała:
– To sobie zapamiętaj, bo to taka prawda, jak, że oto patrzę na ciebie, a ty na mnie” (12).
W opowiadaniu mowa jest jeszcze o Judei, będącej środkową częścią historycznego Izraela,
a także o „mieście Gabes w Medii” (Gabès, po polsku dziś – Kabis, to miasto w saharyjskiej
części dzisiejszej Tunezji) oraz o Etiopii.

308

Krystyna Zabawa

studnia znajduje się przy trakcie z B e t l e j e m do Jerozolimy. Przywołane
zostają także nazwiska C y r u s a (króla perskiego) i A l e k s a n d r a (zapewne króla Macedonii) – wielkich władców starożytnego świata. Są one również
„gwarantami” historyczności opowieści.
Kolejne trzy legendy już w tytułach mają zaznaczone rzeczywiste miejsca na
mapie: Betlejem (Dzieciątko Betleemskie), Egipt (Ucieczka do Egiptu) i Nazaret
(W Nazarecie). Pierwsza z nich podejmuje temat rzezi niewiniątek (Mt 2,16-18).
Głównym bohaterem jest rzymski żołdak, marzący jedynie o wojnie, całkowicie oddany swojemu cezarowi, swojemu dowódcy Woltigiuszowi i królowi
Herodowi. Interesujący jest fakt, że żołnierz nie został nazwany po imieniu.
Przechodzi on przemianę – od bezwzględnego okrutnika, przyglądającego się
beznamiętnie rzezi i nie wahającego się podnieść miecza na bezbronne dziecko,
do człowieka czującego wdzięczność i korzącego się przed Panem „zwycięzcą”,
ukrytym w maleńkim ciele trzyletniego chłopczyka. Zapewne właśnie dlatego
nie ma własnego imienia. Jest i powinien być każdym, kto potrzebuje przemiany
i nawrócenia.
W dwu pierwszych wymienionych legendach nie padają też imiona Marii czy Józefa, a nawet Jezusa. Czy dzięki temu miało być łatwiej czytelnikowi
lub słuchaczowi utożsamić się z którąś z postaci Świętej Rodziny, przyjąć ich
relacje za własne, ich wzajemną miłość i troskę za osiągalny wzór ziemskiego
życia? Wydaje się, że taka interpretacja jest możliwa. Potwierdzałaby to rozpoznanie formuła początkowa legendy W świątyni: „Było raz dwoje ubogich
ludzi z synkiem. Chodzili oni po wielkiej świątyni w Jerozolimie” (72). Miejsce
zostało określone dokładnie, ale pierwsze zdanie wydaje się sugerować baśń.
I taki właśnie baśniowy charakter ma ta opowieść. Znający Biblię odbiorca bez
trudu wkrótce zidentyfikuje bohaterów – „dwunastoletniego chłopca” z Nazaretu i jego rodziców. A jednak do końca nie padną ich imiona. Będą określani
jako kobieta i mężczyzna, matka i jej mąż, chłopiec, syn, dziecko... Baśniowa
zasada opisywania bohatera – archetypu i wzorca działa również w legendzie,
w której jednak baśniowe „dawno, dawno temu”, „za górami i za lasami” zmienia
się w „za czasów Heroda”, „w Jerozolimie/Betlejem/Nazarecie” albo np. „Przed
wieloma, wieloma laty, gdy miasto Florencja od niedawna dopiero stało się republiką...” (171, O płomyku).
Dwie legendy wyróżniają się szczególnym ukształtowaniem czasu i przestrzeni. Pierwsza z nich to Pliszka czerwonogardła, a druga – Pan Jezus i święty
Piotr. Pierwsze zdania w nich brzmią: „Było to kiedy Pan Bóg stwarzał świat...”
(150), „Było to onego czasu, kiedy Pan nasz, wraz z Świętym Piotrem (...) przyszli do nieba z powrotem” (159). Formuła precyzująca czas akcji pozostaje niezmienna („było to”), ale oba „wydarzenia” wykraczają w istocie poza ziemski
czas – jedno go „poprzedza” (stworzenie świata), drugie zaś następuje „po” (życie po śmierci to już wieczność). Tymczasem narrator obu legend wielokrotnie
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podkreśla właśnie dzianie się w czasie – zarówno akt stworzenia, jak i losy pośmiertne bohatera są precyzyjnie w nim umieszczone: „onego czasu”, pewnego
dnia”, „całymi dniami”, „Święty Piotr zaledwie od czternastu dni był w niebie” (!)
(162). Jaki może być cel takiego zabiegu? Ukonkretnienie czasu, a w przypadku
legendy o pliszce zestawienie czasu stworzenia z czasem historycznym („Nieskończone mnóstwo lat minęło (...). Ludzie (...) nauczyli się budować wielkie
świątynie i potężne miasta jak Teby, Rzym i Jerozolimę” 153, 154) wydaje się
służyć znów przekonaniu odbiorcy o prawdziwości przekazywanej opowieści.
Akt stwórczy czy pośmiertna rzeczywistość nieba i piekła mają być dla czytającego lub słuchającego człowieka tak samo realne i pewne jak ludzka historia,
„historia ziemi”20.
Podobną rolę odgrywa w obu legendach przestrzeń: wszechświat z dnia
stworzenia, raj, w którym Pan Bóg „siedzi” na tronie zostaje zestawiony z „nagim wzgórzem” koło Jerozolimy, na którym umiera Jezus, a z „rajskiego wzgórza”
św. Piotr widzi „świat cały”. Niebo „urządzone” jest na wzór ziemski: można
się przechadzać po rajskich ogrodach, podejść „na brzeg skały, która stromą
ścianą spadała w przepaść tak, że odrobinę tylko nachyliwszy się można było
zajrzeć (...) prosto w piekło” (165), które z kolei było „czarną czeluścią”. Ukazana
w legendzie przestrzeń zaświatów zasługuje na osobną analizę. Tu jedynie warto
zasygnalizować, że ich wizja jest niezwykle konkretna i rzeczywista, wydaje się
nie tyle kwestią wiary, ile wiedzy i doświadczenia. Odbiorca ma przyjąć podawane mu obrazy za własne i uznać je bez wątpliwości za p r a w d z i w e.
Bohaterowie
Jacy bohaterowie przeżywają swoje losy w tak przedstawionym historycznym
czasie i opisanej realnej geograficznej przestrzeni? Propp wyróżnił legendy
kosmologiczne, o świętych, apokryficzne (o życiu Chrystusa i Matki Boskiej),
rodzinne oraz „o śmierci i wędrówkach pośmiertnych”21. Wszystkie te rodzaje
można zidentyfikować w niewielkim zbiorku Lagerlöf. Nie bez powodu jednak
pisarka zatytułowała go Legendy Chrystusowe. Jezus jest w nich w centrum. Nie
jest jedynym, ale z pewnością najważniejszym bohaterem, wokół którego skupia
się akcja. Ze względu na Niego podejmowane są ludzkie decyzje i czyny. Dziewięć pierwszych legend skupionych jest wokół wydarzeń z ziemskiego życia
Jezusa: narodzenia (trzy pierwsze legendy), dzieciństwa (cztery kolejne), męki
20

21

„Wtedy nastał dzień, który w historii ziemi miał zostać niezapomnianym” (154) – tak
zostaje przez narratora wprowadzony opis dnia męki i śmierci Jezusa w legendzie Pliszka
czerwonogardła.
E. Kosowska, Legenda. Kanon i transformacja..., dz. cyt., s. 60.
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i śmierci (dwie). Dziesiąta legenda jest poświęcona niebieskiemu królowaniu
Jezusa i Jego problemom z niezadowolonym z raju świętym Piotrem, a jedenasta
przedstawia Jego Kościół pozostawiony na ziemi, w dramatycznym momencie
dziejów – podczas wojen krzyżowych. Wspomniano już, że często Syn Boży
pozostaje w legendach Lagerlöf bezimienny. Jawi się jako „biedne, niewinne
dzieciątko” (11), dziecię, chłopczyk, „ubogie dziecko” (35), „mały” (64), synek,
chłopiec, skazaniec, wreszcie – człowiek. Sens takiego zabiegu, częściowo wyjaśniony w poprzedniej części szkicu, wydaje się kryć w zdaniu wypowiedzianym
przez cesarza Tyberiusza w zakończeniu legendy Chusta Świętej Weroniki:
„– Oto człowiek! – mówił – jakiego nie miałem nadziei spotkać już nigdy,
a wskazując na siebie, rzekł – i ja i wszyscy inni jesteśmy jako potwory lub
zwierzęta dzikie, a ty, tyś jest człowiekiem!” (147).
Słowo „człowiek” w odniesieniu do Jezusa powtarza się na jednej stronie,
z której pochodzi cytowane zdanie, pięciokrotnie. Cesarz używa wobec Niego
jeszcze jednego określenia – Nieznany. Niewymienianie w legendach imienia Jezusa z jednej strony podkreśla Jego człowieczeństwo, w którym jest blisko każdego
czytającego lub słuchającego, z drugiej zaś strony uwydatnia tak istotną w Starym
Testamencie (ale również w różnych pogańskich wierzeniach) ideę niepoznawalności Boga, przekonania, że nie można go nazwać jednym imieniem, być może
nie należy Go nazywać, aby w ten sposób wyrazić najwyższą cześć i szacunek.
Imiona mają postaci historyczne: wspominani już władcy i wodzowie, średniowieczny rycerz Raniero di Ranieri. Symboliczna wartość imienia objawia
się w przemianie służącej cesarza Faustyny: „Otrzymała na chrzcie świętym
imię Weroniki, tłumaczące znaczeniem swoim łaskę, jakiej dostąpiła, iż danym
jej było przekazać ludziom wizerunek Zbawiciela swego” (149). Imiona nadaje
Stwórca nie tylko ludzkim, ale także zwierzęcym bohaterom, a nawet roślinom: „(...) Pan Bóg stwarzał świat, a więc nie tylko niebo i ziemię, ale wszystkie
zwierzęta, ludzi i rośliny – (...) im wszystkim imiona nadawał” (150). Pliszka
czerwonogardła jest jedyną legendą, w której pisarka zdecydowała się na użycie
humoru (wyjaśniając np. przyczynę długich uszu osła). W niej także najwyraźniej wypowiada ona przekonanie, które przenika również inne utwory, nie
znajdując jednak tak dosłownego sformułowania: człowiek i zwierzę to „bliźni”,
mający się nawzajem szanować i nie czynić sobie krzywdy, jak przemawia Bóg
do pszczoły, grożącej ludziom żądłem: „(...) nie dałem ci wcale prawa, abyś była
srogą względem bliźnich twoich”22 (151).
Aby dopełnić obrazu stworzeń – bohaterów opowieści, należy jeszcze wspomnieć o palmie, która przemawia i komentuje wydarzenia w Ucieczce do Egiptu.
22

W tłumaczeniu M. Zarębiny: „(...) nie dałem ci przez to prawa, abyś była nieużyta w stosunku do swoich bliźnich”, S. Lagerlöf, Legendy Chrystusowe, tłum. M. Zarębina, Warszawa
2000, s. 164.
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Potrafiła także czuć i myśleć: „Los tych ludzi napełnił ją żałością” (59); „I dalej
głośno myślała palma, jak to bywa zwyczajem pustelników” (61). To ona pierwsza, podobnie jak wcześniej zwierzęta domowe, rozpoznała w małym dziecku
„króla, większego od Salomona” (65).
Szwedzka pisarka w swoim zbiorze wyraża niezwykle współcześnie brzmiącą myśl o Bożych stworzeniach, którymi są zarówno ludzie, jak i zwierzęta,
a nawet rośliny. Pojawiają się również byty pozaziemskie – aniołowie. Legendy
mówią o ostatecznym i najważniejszym celu wszystkich tych stworzeń – bohaterów – jest nim wielbienie Boga i oddawanie mu czci.
Przesłanie
Dominika Dworakowska-Marinow, zauważając „wartości religijne, etyczne,
estetyczne i doniosłe znaczenie książki szwedzkiej pisarki dla edukacji polonistycznej”23, postuluje: „Warto by włączyć tę, sięgającą do «źródeł chrześcijańsko-apokryficznych», książkę (...) do kanonu lektur zreformowanej szkoły
podstawowej”24.
Autorka w zakończeniu swojego artykułu wymienia (oprócz wspomnianych
powyżej) wartości transcendentne, uniwersalne, poznawcze, moralne, społeczne i pragmatyczne. Zgadzając się z wnioskami badaczki, warto jeszcze zauważyć
dwa elementy, wokół których budowane są fabuły opowieści. Oba mają charakter aksjologiczny i stanowią bez wątpienia sedno przesłania szwedzkiej pisarki
i jej polskiej tłumaczki. Oba pojawiają się już w pierwszym opowiadaniu i mniej
lub bardziej wyraźnie ujawniają się w kolejnych, stanowiąc rodzaj motywów
przewodnich. Ś w i a t ł o i o g i e ń, w opozycji do ciemności i pustki, pozwalają
nie tylko się ogrzać, ale i z o b a c z y ć, ujrzeć. Wiążą się zatem ze wzrokiem,
choć nie wystarczą do tego, aby widzieć. Babcine opowiadanie bożonarodzeniowe zaczyna się tak: „Był raz człowiek (...), który wyszedł w ciemną noc, aby
ognia pożyczyć” (7). Udało mu się w cudowny sposób wziąć żar z ogniska „złego i ponurego” pasterza, który patrzył zdumiony jak „psy nie gryzą, owce się nie
płoszą, kij nie uderza, a ogień nie pali” (10). W jego pytaniu pojawia się drugi
szczególnie ważny motyw legend: „(...) skądże to wszystkie rzeczy okazują ci
m i ł o s i e r d z i e?”25 (10). Miłosierdzie staje się warunkiem „przejrzenia”: „W tej
23

24
25

D. Dworakowska-Marinow, Legendy Chrystusowe Selmy Lagerlof wśród lektur szkolnych,
w: Podanie – legenda w tradycji ludowej i literackiej, red. M. Jakitowicz, V. Wróblewska,
Toruń 2007, s. 320.
Tamże, s. 321.
W tłumaczeniu M. Zarębiny: „(...) skąd się to bierze, że wszystko stworzenie okazuje ci
litość?”, S. Lagerlöf, Legendy Chrystusowe, tłum. M. Zarębina, dz. cyt., s. 11. Wydaje się, że
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chwili, kiedy uczynił miłosierdzie, otwarły mu się oczy i ujrzał czego pierwej nie
widział i usłyszał, czego pierwej usłyszeć nie mógł”26 (11).
Podobne pytanie wyrywa się z ust staruszki serdecznie potraktowanej przez
mieszkających na odludziu małżonków:
Dlaczego czynicie miłosierdzie? Wszakże jesteście mi obcy.
– Dlatego, żeśmy doświadczyli miłosierdzia – odrzekła młoda kobieta27 (94).

Dzięki miłosierdziu zasłużyła na swoje imię pliszka czerwonogardła. Co
ciekawe, w tym przypadku Młodnicka opuściła fragment, który wydał jej się
może zbyt dosłownym, niepotrzebnym dopowiedzeniem? Gdy pliszka wyjęła
cierń z Chrystusowej skroni,
Ukrzyżowany otworzył usta i wyszeptał do ptaszka:
– Dla twego miłosierdzia osiągnęłaś to, do czego dążył cały twój ród od stworzenia świata28.

Brak miłosierdzia staje się przyczyną ostatecznego pozostania w piekle matki św. Piotra. Również po śmierci okazała się ona okrutna wobec bliźnich, nie
słuchając ich błagań o wzięcie ze sobą do nieba ani próśb syna o okazanie im
miłosierdzia.
Wreszcie w ostatniej legendzie O płomyku znów pojawiają się razem motywy światła i ognia powiązane z nawróceniem („przejrzeniem”) oraz motyw miłosierdzia. A najgłębsze przesłanie całego zbiorku zawiera się w słowach babci,
kończących jej prawdziwą opowieść:
Wszystko, co pasterz zobaczył, możemy i my widzieć, bo aniołowie w każdą noc
Bożego Narodzenia unoszą się na niebie, trzeba tylko abyśmy przejrzeli! (...) Nie
zależy to od świeczek i lamp, ani od księżyca i słońca. Najważniejsze jest, abyśmy
sami oczy mieli godne oglądania wspaniałości Bożej (12).

Bożena Olszewska w szkicu poświęconym międzywojennym polskim legendom religijnym pisze: „Bajka, mit, legenda należą do ulubionych lektur dziecka,

26

27

28

tłumaczenie Młodnickiej jest tu właściwsze. To samo słowo powtórzy się bowiem w puen
cie opowieści i dalej kilkakrotnie w całej książce. Jak wspomniałam na wstępie, była to
wartość i postawa bardzo bliska polskiej autorce powiastek dla dzieci. Nic dziwnego, że
starała się je również wydobyć w swoim przekładzie Legend Chrystusowych.
Przekład M. Zarębiny: „W tej chwili, w której okazał, że i on potrafi być miłosierny, otworzyły mu się oczy...”, tamże.
Jak się dalej okaże, młoda gospodyni została wcześniej uzdrowiona z trądu przez Jezusa. Po
latach, staruszka, która okazała się służącą cesarza, odwdzięcza się małżonkom, przesyłając
pieniądze z wiadomością: „Przysyła ci to Faustyna, której uczyniłeś miłosierdzie” (108).
S. Lagerlöf, Legendy Chrystusowe, tłum. M. Zarębina, dz. cyt., s. 171. W przekładzie Młodnickiej nie ma tego fragmentu.
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gdyż fascynuje je dawność, niezwykłość, magiczność, tajemniczość, cudowność.
One pobudzają wyobraźnię, kształtują wyobrażenia o świecie, wskazują wartości”29. Wszystkie te walory posiadają Legendy Chrystusowe Lagerlöf. Zasługują
one z pewnością na przypomnienie i wykorzystanie w rodzinie czy instytucjach
wychowawczych. Mają wiele do zaoferowania nie tylko odbiorcom dziecięcym,
ale i dorosłym.
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Streszczenie
Sullivan uznaje, że mity i legendy stanowią najbardziej twórczy i obfity wkład chrześcijaństwa w historię kultury. Nawet dla mniej pobożnych i niewierzących wyraziste obrazy
rzeczywistości przedstawiane w chrześcijańskich legendach i mitach oraz symbolika
powstała na ich podstawie pomagały i pomagają formować fundamenty zachodniej
cywilizacji. Selma Lagerlöf przed napisaniem Legend Chrystusowych podjęła studia nad
źródłami i starała się odnaleźć autentyczne przekazy. Posiadają one wszystkie walory
przypisywane legendom, dlatego zasługują na przypomnienie i wykorzystanie w rodzinie czy instytucjach wychowawczych. Mają wiele do zaoferowania nie tylko odbiorcom
dziecięcym, ale i dorosłym. Dla Wandy Młodnickiej (1850-1923) tłumaczenie Legend
Chrystusowych było konsekwencją jej zainteresowań literaturą skandynawską, ale także
wypływało z jej chrześcijańskiego światopoglądu i odpowiadało wyznawanym przez nią
wartościom.
Słowa kluczowe: legenda, legendy hagiograficzne, Selma Lagerlöf, Wanda Modnicka,
przekład
Summary
Christ legends by Selma Lagerlöf in translations by Wanda Młodnicka
Sullivan acknowledges that myths and legends appear to be the most creative and
abundant Christian input to the history of culture. Even for those, who are less religious
and non-religious, the clear images shown in Christian legends, myths, and the use of
symbols created on their basis have been helping to form the foundation of western
civilization. S. Lagerlöf before writing Christ Legends had started studies upon the
sources and tried to find authentic messages. All of them possess the features that are
attributed to legends, that is why they deserve to be recalled and used in family or
educational institutions. They have a lot to offer not only children but adults, as well.
For Wanda Młodnicka (1850-1923) the translation of Christ Legends was a consequence
of her interests in Nordic literature, and it has come from her Christian world-view and
matched with values acknowledged by her.
Keywords: legend, hagiographic legends, Selma Lagerlöf, Wanda Modnicka,
translation
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Szanse i zagrożenia
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Normatywność kształcenia szkolnego
między indoktrynacją i neutralizacją

Istotnym zagadnieniem pedagogiki jest kwestia normatywności kształcenia
szkolnego. Nie ogranicza się ono jedynie do poznawania faktów, lecz również
obejmuje sposoby ich interpretowania i wartościowania. Problem polega na tym,
że owe interpretacje i oceny nie są neutralne ani obiektywne. Zawsze odwołują
się one do określonej normatywności. W tym sensie normatywność obejmuje
zarówno przyjmowane pryncypia hermeneutyczne dotyczące sposobów interpretacji świata, jak i pryncypia aksjologiczne ukierunkowane na sposoby
wartościowania zjawisk i zachowań. Normatywność kształcenia szkolnego ma
charakter deklarowany – po pierwsze – w prawie oświatowym oraz – po drugie – w wewnętrznych regulacjach szkolnych, jak np. statut szkoły, program
wychowawczy, program profilaktyczny czy programy nauczania poszczególnych
przedmiotów. Normatywność kształcenia szkolnego może mieć również charakter niejawny i niedeklaratywny, a jednak urzeczywistniany w danym środowisku
szkolnym. Potwierdzają to badania w zakresie kultury szkoły czy też tzw. ukrytych programów kształcenia.
Kwestia normatywności jest szczególnie istotna w oddziaływaniach wychowawczych szkoły oraz w realizacji przedmiotów o profilu humanistycznym, społecznym i kulturowym. Do takich przedmiotów należy religia. W przypadku nauki religii w szkole publicznej sprawa jest najbardziej skomplikowana. W Polsce
nauka religii ma charakter konfesyjny. Mamy tutaj do czynienia z nakładaniem
się co najmniej dwóch normatywności – normatywności kształcenia w szkole
publicznej i normatywności charakterystycznej dla danego wyznania religijnego. Polska nie jest państwem wyznaniowym. Dlatego nie możemy zakładać
identyczności obu normatywności. Co więcej, mimo statystycznej dominacji
tradycji rzymskokatolickiej, w naszym kraju działają inne Kościoły i związki
wyznaniowe, które również prowadzą naukę religii w ramach systemu oświaty
**
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publicznej. Powyższa konstatacja sprawia, że analiza normatywności kształcenia
szkolnego staje się istotnym zagadnieniem pedagogicznym. Analiza ta wymaga
jednak szczególnej wrażliwości, która jest w stanie pogodzić normatywny charakter kultur i religii, decydujący o ich tożsamości, ze specyfiką normatywności
kształcenia w szkole publicznej, której zadaniem jest dbałość o dobro wspólne
wszystkich obywateli i ich integrację.
Mam świadomość, że zwłaszcza dla przedstawicieli Kościołów, którzy z założenia są zobligowani do apologii i propagowania własnej normatywności
konfesyjnej, kwestia pluralizmu interpretacji i wartościowania ma charakter
szczególny. Nauka religii prowadzona w szkole publicznej może być traktowana jako niezależny obszar kształcenia służący realizacji misji poszczególnych
Kościołów i ich wewnętrznych celów. Podejście takie prowadzić może do wyobcowania nauki religii i skazania jej na przysłowiową emigrację wewnętrzną
w obszarze edukacji szkolnej. Dopóki katolicyzm dla większości społeczeństwa
pozostaje a priori kulturowym, procesy takie mają latentny charakter. Nie można jednak pomijać głosów kwestionujących finansowanie przez państwo takiej
formy nauczania religii w szkole, której cele zostają zredukowane do realizacji
normatywności wewnątrzkościelnej bez uwzględnienia działań na rzecz integracji społeczeństwa jako wspólnoty pluralistycznej. Nie bez znaczenia jest
również fakt rezygnacji części uczniów z nauki religii. Według badań z 2014
roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie uczniów szkół ponadgimnazjalnych (N = 2810) w nauce religii na tym poziomie kształcenia uczestniczy 82,1% uczniów. Pomijając kwestię zmienności deklaracji uczęszczania na
lekcje religii ze względu na typ szkoły oraz miejsce zamieszkania, oznacza to,
że w tych zajęciach nie bierze udziału blisko 18% uczniów szkół ponadgimnazjalnych1.
Jak pogodzić zaanonsowane pytania z zasadą przestrzegania własnej
normatywności, bez której każda religia i każdy Kościół tracą sens własnego
istnienia? W tej kwestii nie ma prostych i ostatecznych rozwiązań. Ich analiza musi być bardzo zniuansowana i wieloaspektowa. Taki charakter mają
dokonania naukowe Zbigniewa Marka. Jego teoria wychowania moralnego
i religijnego opiera się na konkretnych i jasno deklarowanych założeniach
hermeneutycznych i aksjologicznych2. Z drugiej jednak strony jest on tym
pedagogiem katolickim, który w swojej pracy jest przekonany o konieczności
uwzględnienia pluralistycznego kontekstu społeczno-kulturowego i dialogu
z innymi stanowiskami. Swoje poglądy osadził w tradycji pedagogii ignacjańskiej, dla której punktem wyjścia nie jest prosta transmisja kulturowa.
1

2

Wynik uzyskany przy okazji badania racjonalności kształcenia szkolnego przez B. Milerskiego i M. Karwowskiego w ramach grantu NCN nr DEC-2011/03/B/HS6/01839.
Z. Marek, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005.
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Wychowanie nie jest „programem indoktrynacji”3. Punktem wyjścia są doświadczenia oraz refleksja jako forma przepracowywania i przetwarzania tychże
doświadczeń.
Umiejętność refleksji nad odkrywaną prawdą ma chronić przed próbami indoktrynacji i manipulacji wychowankiem. W pedagogii ignacjańskiej refleksja stanowi
bowiem jedno z najważniejszych zadań stojących przed edukacją. Oczekuje się
formułowania zagadnień w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość poznania
innych punktów postrzegania rzeczywistości4.

Innymi słowy, Marek umieszcza swoją koncepcję wychowania zakorzenionego w określonej tradycji, w szerszym kontekście doświadczeń i ich refleksyjnego przepracowywania uwzględniającego różnorodność stanowisk. W niniejszym przyczynku postaram się odnieść takie podejście do problematyki
normatywności kształcenia, ilustrując je wybranymi przykładami dyskursów
w zakresie pedagogiki krytycznej.
Problematyka normatywności kształcenia jest wpisana w historię pedagogiki. Powstanie pedagogiki naukowej na początku XIX w. było związane
z uznaniem określonej normatywności, i to zarówno jako perspektywy poznawczej, jak i zadania do urzeczywistnienia. Johann F. Herbart uczynił filozofię praktyczną (aksjologię) jednym z podstawowych filarów teorii pedagogicznej, a Friedrich Schleiermacher ukazał związki teorii pedagogicznej z polityką
jako teorią i praktyką działań na rzecz wspólnoty. Z tego też względu w połowie
XIX wieku Christian Palmer zadał zasadnicze pytanie o umiejscowienie pedagogiki pośród innych nauk. Był on przekonany, że naturalnym środowiskiem
rozwoju pedagogiki jako nauki powinny być fakultety teologiczne. Normatywność pedagogiki nie może mieć jedynie teoretycznego charakteru, lecz musi
być związana z normatywnościami urzeczywistnianymi społecznie i kulturowo.
Dla Palmera podstawowym miejscem definiowania i wdrażania normatywności w zakresie interpretacji i wartościowania zjawisk oraz zachowań jest religia.
I to właśnie z tego względu – jego zdaniem – należałoby związać pedagogikę
z teologią.
Przywołanie powyższych idei ma niewątpliwie charakter historyczny. Ilustruje ono zarazem nierozerwalny związek teorii i praktyki wychowania z problematyką normatywności. Przechodząc od historii do współczesności, należy
powtórzyć konkluzję: problematyka normatywności stanowi zasadniczy przedmiot debaty pedagogicznej i podstawowe wyzwanie dla praktyki edukacyjnej.
Podejście do normatywności w praktyce szkolnej jest wypadkową polityki państwa – jego koncepcji społeczeństwa, oświaty oraz kreowanych relacji między
3
4

Z. Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Kraków 2014, s. 166.
Tamże, s. 167.
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systemem szkolnym a polityką5, świadomości społecznej społeczeństwa jako
całości i świadomości społecznej wspólnot lokalnych, a także wypracowanej
w danym środowisku szkolnym tzw. kultury szkolnej – latentnych wzorów
funkcjonowania szkoły, relacji międzyludzkich i oddziaływań wychowawczych.
Powyższe oznacza, że nie istnieje jedno uniwersalne rozumienie normatywności kształcenia szkolnego i sposobów jej implementacji do praktyki oświatowej. W tym zakresie mamy do czynienia z różnorodnością rozwiązań, których
skrajne bieguny wyznaczają z jednej strony indoktrynacja, natomiast z drugiej
neutralizacja normatywności.
Indoktrynacja może być formą manipulacji pedagogicznej, której celem jest
świadome i instrumentalne narzucenie młodemu pokoleniu określonej normatywności – sposobów rozumienia i wartościowania rzeczywistości. W tym
sensie indoktrynacja jest formą projektu politycznego dotyczącego kształtu
życia społecznego i kulturowego. Indoktrynacja z perspektywy podmiotów wychowania – nauczycieli, uczniów i rodziców – nie musi być jednak odbierana
w kategoriach manipulacji. Dzieje się tak w sytuacji, w której aktorzy kształcenia
szkolnego uznają określoną wykładnię życia za oczywistą i z przekonaniem dążą
do nadania tej wizji statusu uniwersalności i obiektywizmu. Źródłosłów pojęcia
indoktrynacji nie ma pejoratywnego znaczenia. Odnosi się on do uwewnętrznienia doktryny. Znaczenia tego pojęcia nie można zredukować do jego etymologii. Indoktrynacja jest formą zniewolenia umysłu. Jej podstawową cechą jest
zakwestionowanie ludzkiej wolności – wolności wyborów i samostanowienia
człowieka. Indoktrynacja w zakresie kształcenia szkolnego jest niewątpliwie
charakterystyką systemów autorytarnych. W złagodzonej postaci może pojawić
się ona także w państwach demokratycznych. Sprzyja jej etatystyczna organizacja systemu szkolnego oraz sytuacja, w której jedna wykładnia rzeczywistości ma pozycję dominującą6. Może to być wynik procesów historycznych bądź
określonej polityki państwa. Podkreślmy, społeczeństwa o wysokim poziomie
homogeniczności kulturowej są narażone na pokusę indoktrynacji. Nie oznacza
to jednak, że jej ulegają. Indoktrynacja oświatowa pojawia się w momencie,
w którym określona normatywność prezentowana jest jako oczywistość, a nie
przedmiot wolnego wyboru człowieka konfrontowanego ze zniuansowanym
obrazem świata.
Drugim skrajnym biegunem praktyki oświatowej jest neutralizacja normatywności. Neutralizacja jest procesem rugowania kwestii aksjologicznych i hermeneutycznych z procesu kształcenia szkolnego. W takim ujęciu kształcenie
5

6

Por. B. Śliwerski, Edukacja (w) polityce. Polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki
oświatowej, Kraków 2015, s. 269 i nast.
Por. B. Śliwerski, Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa w III RP w gorsecie
centralizmu, Kraków 2013.
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szkolne powinno zostać zredukowane do przekazu informacji oraz rozwijania
formalnych oraz technicznych kompetencji. Kształtowanie światopoglądu jest
sprawą wolnego wyboru ucznia bądź jego rodziny. Szkoła w ogóle nie powinna
ingerować w tego typu proces. Neutralizacja normatywności kształcenia – podobnie jak indoktrynacja – jest formą projektu politycznego dotyczącego kształtu
życia społecznego i kulturowego. Zjawisku neutralizacji normatywności sprzyja
kontekst wielokulturowości i pluralizmu społecznego. Kontekst taki stał się nieodłączną częścią życia w wielu państwach współczesnej Europy. Oddaje go również nowa kategoria pedagogiczna wprowadzona do badań oświatowych: „uczeń
z tłem migracyjnym”. W klasach kulturowo heterogenicznych normatywność
może bowiem stanowić punkt zapalny. Z tego względu pojawiają się tendencje do
jej neutralizowania. Motywem przewodnim tych tendencji jest sprzeciw wobec
indoktrynacji w oświacie i szacunek wobec prawa każdej jednostki do własnego
samookreślenia. Podzielając w pełni krytykę indoktrynacji szkolnej, uważam, że
remedium na takie tendencje nie jest dezercja wobec problematyki rozumienia
i wartościowania rzeczywistości. Jak pisał Karl E. Nipkow, nieżyjący już wybitny
pedagog protestancki: „Pedagodzy, którzy przez cały czas pozostają zdystansowanymi sprawozdawcami, przytaczającymi różnorodne opinie, nigdy nie będąc
wyrazicielami własnych, mogą koniec końców tylko rozczarować”7.
Powyżej zarysowane zjawiska indoktrynacji oraz neutralizacji normatywności markują jedynie skrajne bieguny praktyk oświatowych. I tak jak w społeczeństwach o wysokim poziomie kulturowej homogeniczności nie mamy do
czynienia z indoktrynacją oświatową, tak w społeczeństwach heterogenicznych nie występuje neutralizacja normatywności. Mogą się natomiast pojawiać
symptomy takich zjawisk. Stanowią one bowiem niebezpieczną formę pokusy
w zakresie, jak opisywał to Zygmunt Baumann, wielkiego uproszczenia, w tym
wypadku – uproszczenia oświatowego. I dlatego warto je analizować. Obecnie postaram się na poziomie teoretycznym dokonać problematyzacji w tym
zakresie. Ilustrację stanowić będzie przykład dyskursu pedagogicznego z zakresu teorii krytycznej i tzw. nieafirmacyjnej teorii wychowania. Ze względu
na eseistyczną formę wypowiedzi pomijam tutaj historyczne i systematyczne
odniesienia tej tradycji intelektualnej8.
Pedagogika krytyczna jest wielowątkową teorią pedagogiczną, która wyrasta
źródłowo z teorii krytycznej szkoły frankfurckiej. Obecnie jej ramy teoretyczne
7
8

K.E. Nipkow, Grundfragen der Religionspädagogik, Gütersloh 1982, t. 3, s. 211.
W tym zakresie istnieje bardzo obszerna bibliografia źródłowa oraz literatura przedmiotu.
Kwestie te były również przedmiotem moich prezentacji: B. Milerski, M. Karwowski, Racjonalność procesu kształcenia. Teoria i badanie, Kraków 2016, s. 17-65 i 128 i nast. W odniesieniu do pedagogiki religii: B. Milerski, Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy
pedagogiki religii, Warszawa 2011, s. 161 i nast. oraz 273 i nast.
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stanowi nie tylko teoria krytyczna, lecz również inne koncepcje komunikacji,
zmiany społecznej i teorii państwa demokratycznego. Pedagogika krytyczna
włączyła także do swoich ram teoretycznych dyskurs postmodernistyczny, poststrukturalistyczny i dekonstrukcjonistyczny.
Pedagogikę krytyczną charakteryzuje wrażliwość zbliżona do hebrajskiej maksymy
tikkun olam, co oznacza „leczyć, naprawiać, zmieniać świat”. Chodzi o to, by dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu historycznemu, kulturowemu, politycznemu
i etycznemu pomóc osobom w systemie edukacyjnym, które wciąż mają odwagę
żywić nadzieję na lepsze jutro. Pedagogika krytyczna stoi zawsze po stronie uciskanych. Wierzy w rewolucję rozumianą tak samo, jak rozumieli ją (początkowo) autorzy Deklaracji Niepodległości. Zakłada, że człowiek może zmieniać swoją historię,
że wolność jest autentycznym, realnym celem i że można powołać do istnienia nowy
świat, zupełnie odmienny od dotychczasowego9.

Jej zwornikiem jest postrzeganie kształcenia szkolnego jako drogi do jednostkowej emancypacji i samostanowienia, jak również w kategoriach laboratorium życia społecznego, jako elementu zmiany społecznej, której celem jest
urzeczywistnienie lewicowo-liberalnej demokracji, społeczeństwa sprawiedliwego, równościowego, inkluzyjnego, deliberatywnego i pluralistycznego. Projekt
taki z założenia, i w sposób deklaratywny, jest związany z określoną normatywnością. Zasadniczym celem wychowania jest emancypacja i upodmiotowienie
każdej jednostki i każdej grupy społecznej poprzez zapewnienie jej możliwości,
kompetencji i prawa do udziału w dyskursach społecznych dotyczących podstawowych wzorów i norm życia społecznego. Gwarantem wolność jednostki są
inkluzyjne struktury i mechanizmy społeczne, wspierające procesy emancypacyjne, komunikacyjne i prospołeczne.
Parafrazując sformułowanie Ericha Fromma „zdrowa osobowość w zdrowym społeczeństwie” (Fromm jako psychoanalityk był również związany z tradycją krytyczną), możemy stwierdzić, że wyznacznikiem pedagogiki krytycznej
jest hasło: „zdrowe wychowanie w zdrowym społeczeństwie”. W tym sensie
analizy pedagogiczne dotyczą nie tylko wychowania jako relacji interpersonalnej między wychowawcą i wychowankiem, lecz również mechanizmów społecznych badanych z perspektywy realizacji tzw. interesu emancypacyjnego i komunikacyjnego. Pedagogika ta diagnozuje ekonomiczne, strukturalne, kulturowe,
narodowe, religijne czy polityczne mechanizmy marginalizacji i wykluczenia.
Jej zadaniem jest demaskowanie i krytyka wszelkich form dominacji w relacjach międzyludzkich. Szczególną uwagę przypisuje ideologiom jako formom
świadomości społecznej, wyrażającym partykularne interesy poszczególnych
9

P. McLaren, Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej, Wrocław 2015,
s. 223.
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grup społecznych dotyczących określonego kształtu życia społecznego. Tak rozumiane ideologie mają nie tylko jawny charakter. Często przybierają formę
ukrytego i niedeklarowanego wprost oddziaływania społecznego wpływającego np. na określone praktyki edukacyjne (egzaminy jako mechanizmy selekcji,
dobór treści kształcenia i sposoby ich interpretacji, kultura i organizacja szkoły,
kształtowanie relacji międzyludzkich, w tym wprowadzanie relacji władzy)10.
W kontekście naszych rozważań dotyczących normatywności odwołam się
do definicji działania pedagogicznego, a szerzej – wychowania, sformułowanej
w klasycznej pracy Pierre’a Bourdieu i Jean-Claude’a Passerona. „Każde działanie pedagogiczne (DP) stanowi obiektywnie symboliczną przemoc jako narzucenie przez arbitralną władzę arbitralności kulturowej”11. Autorzy tej definicji
stwierdzają, że każde działanie pedagogiczne, a więc także kształcenie szkolne,
ma charakter normatywny. Wiąże się ono bowiem z dążeniem do narzucenia
wychowankowi określonej wykładni rzeczywistości – wzorów jej rozumienia
i wartościowania. W tym sensie działania pedagogiczne są formą przemocy
symbolicznej. Bourdieu i Passeron szczegółowo rozwinęli tę definicję. Dużo
uwagi poświęcili samej kategorii przemocy symbolicznej oraz jej obiektywnemu charakterowi. Swoje rozważania osadzili w teorii społecznej traktującej
społeczeństwo jako zbiorowość powiązaną układem znaczeń (rzeczywistość
symboliczna) oraz sił, także o charakterze dominacji, od których te znaczenia
są zależne. W ich ujęciu działanie pedagogiczne (DP)
(...) jest wykonywane przez wszystkich wykształconych członków pewnej formacji
społecznej czy grupy (wychowanie rozproszone), przez członków grupy rodzinnej,
którym kultura grupy czy klasy przyznaje to zadanie (wychowanie rodzinne), lub
przez system wykonawców jawnie upoważnionych do tego działania przez instytucje o funkcji otwarcie lub skrycie, wyłącznie lub częściowo wychowawczej (wychowanie zinstytucjonalizowane) bądź (poza wyraźnie zasygnalizowanymi wyjątkami),
że owo DP jest nastawione na reprodukcję arbitralności kulturowej klas dominujących lub zdominowanych12.

Przytoczony cytat obrazuje istotę pracy badawczej autorów. Obecnie nie
będę rekonstruował ich dalszych wywodów, a jedynie podejmę kwestię, która
może budzić kontrowersje u interpretatorów.
Zadaniem szkoły jest przekazywanie znaczeń – sposobów rozumienia świata i jego wartościowania. Tak więc kształcenie szkolne wiąże się z przekazem
10

11

12

Por. H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki
radykalnej, Kraków 2010.
P. Bourdieu, J.-C. Passeron, Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Warszawa
1990, s. 61.
Tamże, s. 64.
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określonej normatywności. Przekaz ten ma charakter „przemocy symbolicznej”,
co należy rozumieć w dwojaki sposób. Po pierwsze, zadaniem nauczyciela jest
wdrożenie ucznia do określonego sposobu postrzegania świata oraz nadawania
znaczeń zjawiskom i zachowaniom. Sposób ten jest wyznaczony obowiązującym prawem oświatowym i dokumentami programowymi szkoły, a po części
i nie wprost także indywidualnym światopoglądem nauczyciela. Po drugie,
nauczyciel i szkoła nie są odseparowanymi wyspami, lecz elementami systemu społecznego jako układu sił, który warunkuje konstrukcję znaczeń. System
społeczny czyni to bezpośrednio, wyraża normatywność w prawie oświatowym i dokumentach programowych szkoły. Czyni to również w sposób ukryty, kreując znaczenia wynikające z układu sił pomiędzy grupami społecznymi
i tradycjami kulturowymi. W przytoczonej definicji niezwykle istotna jest jej
druga część mówiąca o tym, że wychowanie jest formą narzucania arbitralności
kulturowych przez arbitralną władzę. Autorzy podkreślają tym samym, że żaden
obraz świata przekazywany w toku kształcenia szkolnego nie jest uniwersalny,
ale jest wynikiem rozstrzygnięć deklaratywnych w zakresie polityki kulturowej
czy tradycji kanonu kulturowego oraz rozstrzygnięć niedeklaratywnych wynikających z ukrytej walki o znaczenia i symboliczną reprezentację świata. Za
każdym razem przekaz edukacyjny ma charakter arbitralny. Co więcej, ów arbitralny przekaz jest realizowany przez arbitralną władzę. O ile kategoria szkoły
jako instytucji społecznej, na którą delegujemy część obowiązków w zakresie
kształcenia, może mieć charakter arbitralny (można wyobrazić sobie inne formy
kształcenia młodego pokolenia), o tyle uznanie rodziny za arbitralne środowisko wychowawcze budzi zasadnicze kontrowersje.
Teza o arbitralności przekazu kulturowego oraz arbitralności instytucji wychowawczych może prowadzić do sformułowania zarzutu, że zaproponowana
przez Bourdieu i Passerona definicja implikuje relatywizm czy wręcz nihilizm
wychowawczy. Skoro bowiem wszystko jest arbitralne, a więc względne, to
podważeniu ulegają nie tylko tradycyjne kanony kulturowe, lecz również pod
znakiem zapytania staje spójność porządku społecznego. Takie odczytanie tej
definicji jest możliwe pod jednym warunkiem, a mianowicie pominięcia ram
teoretycznych teorii krytycznej. Wprowadzenie do definicji pojęcia arbitralności nie ma za zadanie implikowania relatywizmu czy nihilizmu wychowawczego. Jego celem jest uzasadnienie koncepcji wychowania jako oddziaływań
wspierających emancypację i upodmiotowienie ucznia. Stan taki jest możliwy
wyłącznie pod warunkiem uznania wolności ucznia i jego samodzielnego samookreślenia. Tak więc kształcenia szkolnego nie można zredukować do transmisji znaczeń w kategoriach oczywistości kulturowych. Jest ono odkrywaniem
znaczeń w procesie autorefleksji wspieranej przez nauczyciela. Nauczyciel jako
zaangażowany obywatel nie musi być wychowawcą „normatywnie zneutralizowanym”. On może swoją osobą poświadczać określone poglądy, ale nigdy nie
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może ich narzucać bądź też przedstawiać jako uniwersalne. Coś, co jest oczywiste i uniwersalne, nie koresponduje z wolnością i samostanowieniem.
Problematykę tą rozwinął Dietrich Benner, używając pojęcia nieafirmacyjnej teorii wychowania.
Nieafirmacyjna teoria wychowania odróżnia się od koncepcji afirmacyjnych tym,
że oddziaływań pedagogicznych nie ujmuje w kategoriach intencjonalnych czy
funkcjonalnych, lecz problematyzuje intencjonalność działania pedagogicznego
z perspektywy wezwania do samodzielności, a funkcjonalny charakter wpływów
społecznych w kontekście ich pedagogicznej transformacji. W tym duchu reflektowana teoria wychowania stawia pedagogów przed zadaniem myślenia nie w kategoriach prostego przeniesienia intencji do praktyki pedagogicznej, lecz ich wpływu
na procesy kształcenia. (...) Z tego względu nieafirmacyjna teoria wychowania interpretuje wyniki badań w zakresie socjalizacji nie jako podpowiedź jak należałoby
działać w sytuacjach wychowawczych, lecz przede wszystkim w kategoriach danych
umożliwiających samooświecenie społeczeństwa odnośnie występujących w nim
mechanizmów intencjonalnych i funkcjonalnych13.

Nieafirmacyjna teoria wychowania wykracza poza tradycyjną koncepcję
pedagogiki normatywnej. Nie rezygnuje jednak z problematyki normatywności.
Jej celem jest uświadomienie praktyki wychowawczej w zakresie mechanizmów
promocji i kreacji określonych normatywności. Podnosi więc pedagogikę na
wyższy poziom, a mianowicie na poziom dyskursu różnych normatywności
oraz mechanizmów ich sankcjonowania.
Nieafirmacyjna teoria pedagogiczna implikuje również nieafirmacyjne rozumienie samego wychowania. Benner stwierdza:
(...) nieafirmacyjne ujęcie interakcji pedagogicznej dąży do odpowiedzi na pytanie:
w jaki sposób wychowanek, bez prostego przypisywania mu odpowiedzialności
za konsekwencje swojej socjalizacji, może zostać wsparty w rozwoju w kierunku
samodzielności, aby jego przyszłe określenie nie było bezpośrednim wynikiem
socjalizacji, lecz czymś zapośredniczonym w procesie własnej refleksji14.

W takim ujęciu normatywność kształcenia szkolnego nie może być narzucana a jedynie odkrywana jako forma refleksyjnego zapośredniczenia. W tym
sensie normatywność kształcenia szkolnego nie może być urzeczywistniana
w procesie o charakterze indoktrynacji. Nie może też podlegać neutralizacji.
Normatywność przynależy do kształcenia szkolnego. Jej przekaz powinien
jednak wiązać się z rozwojem wolności i samostanowienia ucznia. Jego istotą
jest więc uświadomienie uczniom różnych opcji (co nie znaczy, że dla szkoły
13

14

D. Benner, Allgemeine Pädagogik. Eine systematisch-problemgeschichtliche Einführung in die
Grundstruktur pädagogischen Denkens und Handelns, Weinheim–München 2001, s. 145.
Tamże, s. 146.
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i nauczyciela wszystkie one muszą być tak samo ważne), ukazanie im mechanizmów sankcjonowania poszczególnych normatywności oraz wspieranie
uczniów w wyborze i refleksyjnym zapośredniczeniu sposobów rozumienia
i wartościowania świata i zachowań.
Powyższe wnioski nie są wyprowadzane jedynie na gruncie pooświeceniowych, nowoczesnych teorii z zakresu pedagogiki ogólnej. W podobnym duchu
uprawia swoją refleksję pedagogiczno-religijną Zbigniew Marek oraz związany
z nim zespół15. Mimo że refleksja ta jest formułowana w zupełnie odmiennych
ramach teoretycznych, przynajmniej część zasadniczych konkluzji jest zbieżnych. W koncepcji wychowania religijnego Marka zasadniczą rolę odgrywają
bowiem kategorie wyboru, autorefleksji, uświadomienia (np. w odniesieniu do
różnych form poznania rzeczywistości) czy towarzyszenia jako podstawowego
wyznacznika pracy wychowawczej nauczyciela. Kategorie te stanowią punkty
styczności umożliwiające twórczy dialog pomiędzy dyskursem pedagogicznym,
pedagogiczno-religijnym i teologicznym.
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Streszczenie
W artykule omówiono kwestię normatywności w edukacji szkolnej z wykorzystaniem
perspektywy pedagogiki krytycznej. Ukazano dyskurs pedagogiczny w kontekście
dwóch podejść spolaryzowanych: neutralizacji normatywności i normatywności jako
formy indoktrynacji. Celem jest poszukiwanie normatywności „za pośrednictwem mediów”, uwzględnienie specyfiki szkolnictwa i pluralistycznego charakteru każdego społeczeństwa. Ta perspektywa służy odtworzeniu szczególnego statusu oświaty religijnej
w systemie szkolnym.
Słowa kluczowe: teoria edukacji, normatywność i edukacja szkolna, pedagogika
religijna, pedagogika krytyczna
Summary
Normativity of school education. Between indoctrination and neutralization
The article deals with the issue of normativity in school education using the perspective
of critical pedagogy. It develops pedagogic discourse in the context of two polarized
approaches: the neutralization of normativity and normativity as a form of indoctrination.
The author’s goal is the search for “via media” normativity which recognizes the specifics
of school education and the pluralistic character of every society. This perspective is
taken to reconstruct the particular status of religious education in the school system.
Keywords: theory of education, normativity and school education, religious pedagogy,
critical pedagogy
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Duchowe podwaliny Europy
według Jana Pawła II i Benedykta XVI

Wprowadzenie
Pierwowzorem niniejszego artykułu jest referat konferencyjny z 6 marca 2012
roku wygłoszony podczas konferencji „Wyzwania dla Europy, wyzwania dla
Polski” na Akademii Ignatianum w Krakowie. Interesujące wydało mi się przywołanie ówczesnej analizy i skonfrontowanie jej z obecną sytuacją, w której na
czele Kościoła katolickiego stoi pierwszy papież z Ameryki Południowej, a kryzys ekonomiczny w Europie ustąpił kryzysowi migracyjnemu i zagrożeniom
terrorystycznym, przy narastających tendencjach odśrodkowych, których najdobitniejszym wyrazem jest wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.
Za symboliczny można uznać fakt, że obecny papież jest spoza Europy, natomiast wśród dwóch poprzednich jeden był Polakiem, a drugi Niemcem. Co
więcej, obu tych wybitnych mężów Kościoła łączyła przyjaźń, którą nawiązali
podczas konklawe w sierpniu 1978 roku, kiedy to papieżem wybrany został kard.
Albino Luciani – Jan Paweł I1. W okresie pontyfikatu Jana Pawła II przyjaźń ta
i duchowe porozumienie doprowadziły do bliskiej współpracy pomiędzy nim
a kardynałem Ratzingerem – papież z Polski powołał Josepha Ratzingera na
stanowisko prefekta Kongregacji Nauki Wiary, a później także włączał go do
wielu innych watykańskich dykasterii (pięciu kongregacji, jednej rady papieskiej
i dwóch komisji), aby uczestniczył w możliwie wielu aspektach życia Kościoła2.
**

***

1
2

Dr Paweł Kaźmierczak – filozof, adiunkt na Wydziale Pedagogicznym Akademii Ignatianum w Krakowie.
Dr Marcin Kaźmierczak – filolog hiszpański, profesor literatury na Uniwersytecie Abat
Oliba CEU w Barcelonie.
G. Weigel, Boży wybór, Kraków 2006, s. 240.
Tamże, s. 246-247.
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Po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku kardynał Joseph Ratzinger został jego
następcą, przyjmując imię Benedykt XVI, a w 2011 roku beatyfikował swojego
poprzednika.
Nietrudno się więc domyślić, że wizje „duszy Europy” Jana Pawła II i Benedykta XVI były sobie bliskie. Obaj byli również kontynuatorami tradycji poprzednich papieży, odwołujących się do dziedzictwa europejskiej Res Publica
Christiana3. Każdy z nich odcisnął jednak na tej tradycji piętno własnej osobowości oraz formacji kulturowej i intelektualnej.
A zatem: Jaką wizję Europy i jej duchowych fundamentów odnajdujemy
w wypowiedziach Karola Wojtyły – Jana Pawła II i Josepha Ratzingera – Benedykta XVI? Jakie są punkty wspólne i ewentualne różnice akcentów w ujmowaniu tożsamości europejskiej, „geniuszu Europy”, czy „europejskiej duszy”
przez Wojtyłę i Ratzingera? I wreszcie: Na ile te koncepcje zachowują ważność
w dzisiejszych realiach i czy mogą być drogowskazem dla pogrążonej w kryzysie
i szarpanej sprzecznymi ideami i interesami Europy?
Karol Wojtyła – Jan Paweł II
Europa była częstym tematem wypowiedzi papieża Jana Pawła II. Powstał w ten
sposób niezwykle obszerny i wielowątkowy materiał, którego nie da się wyczerpująco przedstawić w ramach krótkiego artykułu. Jednak dzięki temu, że myśl
tę cechuje wielka spójność i konsekwencja, można uchwycić i zasygnalizować
przynajmniej jej zasadnicze linie. Należy przy tym wziąć pod uwagę, że nieco
inny był rozkład akcentów w wystąpieniach i tekstach papieskich o tematyce
europejskiej w latach 80. XX wieku, a inny po upadku komunizmu.
Fundamentalnym przekonaniem Jana Pawła II było jego przeświadczenie
o kulturowej i duchowej jedności Europy pomimo jej podziału na płaszczyźnie
politycznej, a także religijnej4. Stąd brało się konsekwentne poparcie dla procesu
zjednoczeniowego Europy. Rocco Buttiglione, włoski filozof i polityk, twierdzi,
że idea połączonej chrześcijańskiej Europy była kluczową myślą pontyfikatu Jana
Pawła II, która „spowodowała najbardziej widoczne konsekwencje”5. Rzeczywiście, w 1978 roku Europę rozdzielała żelazna kurtyna i nikt nie przewidywał
3

4

5

Por. J. Czaja, Stolica Apostolska wobec procesów integracyjnych w Europie, „Studia Europejskie” 2001, nr 1, s. 82.
Jan Paweł II, Akt Europejski, Santiago de Compostela, 9 listopada 1982, w: Europa drogą
Kościoła. Jan Paweł II o Europie i europejskości, red. S. Sowinski, R. Zenderowski, Wrocław
2003, s. 191-192.
Papież widział Europę zjednoczoną przez chrześcijaństwo, rozmowa z Rocco Buttiglionem,
włoskim politykiem i europarlamentarzystą, byłym ministrem Włoch ds. europejskich,
„Wprost” 2010, nr 14.
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rychłego rozpadu sowieckiego imperium, zaś w 2005 roku, w chwili śmierci
papieża, osiem krajów postkomunistycznych, w tym Polska, należało już do Unii
Europejskiej. Ale czy jest to realizacja idei połączonej chrześcijańskiej Europy?
Zdaniem Jana Pawła II jedność Europy jest jednością w różnorodności.
Składają się na nią dziedzictwo antyku greckiego i rzymskiego, ludów celtyckich,
germańskich, słowiańskich, ugrofińskich, kultury żydowskiej i muzułmańskiej.
Przypominając o tym, Jan Paweł II podkreślał równocześnie, że historycznie
to tradycja judeochrześcijańska była spoiwem tych różnych nurtów, to ona je
harmonizowała i zapewniała im rozwój6, „do tego stopnia, że granice Europy
pokrywają się z zasięgiem przenikania Ewangelii”7.
Już podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 roku w Gnieźnie Jan
Paweł II stwierdził, że jego rolą jako papieża Polaka i Słowianina jest „odsłonięcie duchowej jedności chrześcijańskiej Europy, na którą składają się dwie
wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu”8. Postacią fundamentalną dla kultury
Zachodu jest św. Benedykt, ogłoszony patronem Europy przez Pawła VI, który
„umiał łączyć rzymskość z Ewangelią”9, zaś dla Wschodu – święci Cyryl i Metody, których Jan Paweł II ogłosił współpatronami Europy i którym poświęcił
encyklikę Slavorum Apostoli10. Cyryl i Metody, apostołowie Słowian, byli misjonarzami pochodzącymi z Bizancjum. Działając w okresie poprzedzającym
schizmę wschodnią, zachowywali jedność ze Stolicą Apostolską, przekraczając
przy tym bariery kulturowe i językowe11. Jan Paweł II jako słowiański papież
chciał zwrócić uwagę na rolę Słowiańszczyzny, znajdującej się na styku pomiędzy Wschodem a Zachodem, a oddzielonej jeszcze wówczas „żelazną kurtyną”
od Europy Zachodniej. Odnosząc się do tradycji Zachodu i Wschodu, papież
posługiwał się przy tym metaforą dwóch płuc – organizm potrzebuje obydwu,
by oddychać prawidłowo12.
Dla zrównoważenia perspektywy okcydentalnej Jan Paweł II posługiwał się
także określeniem „Europa Środkowa”, które miało wyrażać obszar ścierania
się wpływów wschodnich i zachodnich13. Uważał, że obszar ten był niesłusznie
6
7
8

9
10

11
12

13

Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, 2003, nr 19.
Jan Paweł II, Akt Europejski, dz. cyt., s. 191.
Jan Paweł II, W wieczerniku polskiego millenium, Homilia w czasie Mszy św. przed katedrą,
Gniezno, 3 czerwca 1979.
Jan Paweł II, Akt Europejski, dz. cyt., s. 193.
Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli, 1985. Por. Tomasz Rowiński, Ojcowie Europy –
Benedykt, Cyryl i Metody, http://www.centrumjp2.pl/node/3877 (dostęp: 1.03.2012).
Jan Paweł II, Encyklika Slavorum Apostoli, 1985, nr 2, 27.
Jan Paweł II, List apostolski Euntes in mundum, 25 stycznia 1988, nr 12. Por. także Jan
Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 97.
K. Wojtyła, Gdzie znajduje się granica Europy?, „Ethos” 1994, nr 28, s. 34; Jan Paweł II,
Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 146.
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zapomniany na Zachodzie w czasach żelaznej kurtyny. Później, w procesie integracji europejskiej, zwracał natomiast uwagę na to, że narody Europy Środkowo-Wschodniej powinny dbać o zachowanie własnej tożsamości. Doświadczenie zmagań z marksistowskim totalitaryzmem pozwoliło im bowiem zdobyć
dojrzałość i zachować większą wrażliwość na pewne istotne wartości, takie jak
upatrywanie podstawy ludzkiej godności w Bogu. Dlatego za poważne zagrożenie uważał postawę bezkrytycznego przejmowania z Zachodu negatywnych
wzorców kulturowych14.
Polski papież uważał, że głębszym podziałem niż te, które zapoczątkowały schizma wschodnia czy reformacja, było duchowe pęknięcie wywołane odchodzeniem chrześcijan od wiary i duchowości. Podział ten miał być jednym
z symptomów kryzysu obejmującego zarówno życie obywatelskie, jak i religijne15.
Proponowaną przez papieża Polaka receptą na kryzys było wezwanie Europy do ponownego odkrycia i powrotu do własnej tożsamości. W Akcie Europejskim wygłoszonym w Santiago de Compostela w roku 1982 zawarł apostrofę:
„Europo... Odnajdź siebie samą! Bądź sobą! Odkryj swoje początki! Tchnij życie
w swoje korzenie”16. Wezwanie „Europo, bądź sobą!” powraca w adhortacji Ecclesia in Europa z roku 2003, gdzie towarzyszy mu apel o to, żeby ewangeliczne
dziedzictwo widoczne w sztuce, literaturze i myśli europejskiej nie było jedynie
wspomnieniem przeszłości, ale stało się także programem i inspiracją na przyszłość: „W Ewangelii, którą jest Jezus, znajdziesz mocną i trwałą nadzieję”17.
Papieskie wezwanie do nowej ewangelizacji Europy nie oznaczało tęsknoty za
państwem wyznaniowym, łączyło się jednak z napiętnowaniem ideologicznego
laicyzmu i wrogiego rozdziału Kościoła od państwa18.
Joseph Ratzinger – Benedykt XVI
Obecny stan kultury europejskiej i jej chrześcijańskie korzenie były jednym
z istotnych tematów pisarstwa kard. Josepha Ratzingera, a poniekąd także osią
pontyfikatu papieża Benedykta XVI19. Także i w tym miejscu niezbędne jest
zastrzeżenie, że poniższa prezentacja poglądów obecnego papieża emeryta ma
z konieczności charakter fragmentaryczny i wybiórczy.
14
15
16
17
18
19

Tamże, s. 147-148.
Jan Paweł II, Akt Europejski, dz. cyt., s. 191-192.
Tamże, s. 192.
Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, dz. cyt., nr 120-121.
Tamże, nr 117.
Por. T. Królak, Benedykt, rok pierwszy, „Tygodnik Powszechny” 10 kwietnia 2006, http://
wiadomosci.onet.pl/jp2/5170,2,1327534,text.html (dostęp: 3.03.2012).
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W książce Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary przypomina, że idea europejska była po II wojnie
światowej ideą pojednania, wyprowadzającą nasz kontynent z nacjonalistycznego szaleństwa; stanowiła więc pozytywną siłę moralną20. Inicjatorzy zjednoczenia poszukiwali źródeł europejskiej tożsamości w dziedzictwie chrześcijańskim.
Z drugiej strony kardynał Ratzinger zauważa, że II wojna światowa była klęską
Europy jako całości – utraciła ona swą dominującą pozycję, którą zapewniała
jej do tej pory sieć powiązań kolonialnych, a równocześnie w wyniku wojny
wyłoniły się nowe potęgi – przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale także Japonia i Związek Radziecki. To osłabienie Europy zmusiło jej przywódców do
rozpoczęcia powojennego procesu integracji21.
Z drugiej strony, pierwotne wysiłki na rzecz pojednania zostały z czasem
wyparte przez jednostronne dążenie do wzrostu bogactwa: „roszczenie do
władzy i przemoc gospodarczą”, co odbiło się na relacjach Europy z innymi
kontynentami22. Joseph Ratzinger wymienia w tym kontekście dwa główne
grzechy Europy w czasach nowożytnych: po pierwsze nacjonalizm, czyli „mityczne wywyższenie własnego narodu”, a po drugie mieszankę wiary w postęp, absolutyzacji rozumu technicznego i mesjanizmu politycznego. Tę drugą
pokusę uważa dzisiaj za groźniejszą, gdyż wyklucza ona z życia ludzkiego
element boski i wypływający z niego etos23. Drogą wyjścia z tej pułapki wskazaną przez Ratzingera jest wyrzeczenie się takiej wiary w postęp, „eschatologii
wewnątrzświatowej” i uświadomienie sobie, że również Europa może upaść.
Jak zauważał niemiecki kardynał, nie jest to rezygnacja, lecz trzeźwe spojrzenie wynikające z uznania faktu, że nie istnieje społeczeństwo doskonałe24.
Drugim krokiem jest przyjęcie prymatu etosu nad polityką, a trzecim oparcie
etyki na Bogu25.
Określając, czym jest Europa, Joseph Ratzinger podkreślał, że Europa nie
jest przede wszystkim pojęciem geograficznym, ale kulturowym i historycznym26. Jako trzy filary europejskiej tożsamości wymieniał: bezwarunkowe
uznanie godności człowieka, małżeństwo i rodzinę oraz szacunek dla świętości. Komentując ten ostatni filar, wypowiedział mocne słowa o patologicznej
nienawiści Zachodu do samego siebie, wyrażającej się w braku poszanowania
Benedykt XVI, Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, Kraków 2001, s. 103109.
21
J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, Kielce 2005, s. 34.
22
Benedykt XVI, Czas przemian w Europie..., dz. cyt., s. 103-109.
23
Tamże, s. 109-114.
24
Tamże, s. 123-124.
25
Tamże, s. 125-129.
26
J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, dz. cyt., s. 9.
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dla chrześcijaństwa i odrzucaniu z pogardą własnego dziedzictwa27. Z historycznego punktu widzenia Europa była miejscem rozwoju chrześcijaństwa, ale
wiele wieków później stała się miejscem narodzin naukowego racjonalizmu,
który prowadził do wykluczenia Boga z publicznej świadomości. Spór pomiędzy tymi dwiema kulturami, chrześcijańską i oświeceniową, zauważa kardynał
Ratzinger, dał o sobie znać podczas dyskusji nad invocatio Dei i nad odwołaniem do chrześcijańskich korzeni w Konstytucji europejskiej28. Radykalna
kultura oświeceniowa i laicka uważa bowiem siebie za jedyny fundament
współczesnej Europy, któremu muszą być podporządkowane wszystkie kultury religijne29. Oświeceniowa filozofia pozytywistyczna, jakkolwiek zawiera
elementy prawdy, jest antymetafizyczna, a więc niepełna, odcięta od własnych
korzeni30.
Krytyka ta nie oznaczała według późniejszego papieża całkowitego odrzucenia oświecenia, które nieprzypadkowo zrodziło się jedynie w łonie chrześcijaństwa, czerpiąc z niego przekonanie o roli rozumu. Chrześcijaństwo jest przecież
religią Logosu, uznaje więc najgłębszą racjonalność rzeczywistości. Kardynał
Ratzinger wskazuje na Sobór Watykański II, zwłaszcza zaś na Konstytucję duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, jako na wyraz
dążenia Kościoła do uwydatnienia punktów wspólnych pomiędzy chrześcijaństwem a oświeceniem31.
Przyjmując po konklawe w 2005 roku imię Benedykt XVI, obecny papież
emeryt określił swój pontyfikat jako podjęcie dzieła św. Benedykta, współpatrona Europy, „patriarchy monastycyzmu zachodniego”. Podczas swojej
pierwszej środowej audiencji 27 kwietnia 2005 roku papież wyjaśniał, że
św. Benedykt „jest zasadniczym punktem odniesienia dla jedności Europy i z mocą przypomina o niezbywalnych chrześcijańskich korzeniach jej
kultury i cywilizacji”32.
Benedykt XVI podkreślał wielokrotnie znaczenie tożsamości kulturowej
Europy, m.in. podczas historycznego przemówienia w Bundestagu 22 września
2011 roku. Stwierdził tam, że tożsamość ta zrodziła się ze spotkania Jerozolimy, Aten i Rzymu, czyli „wiary w Boga Izraela, filozoficznego rozumu Greków i prawniczej myśli Rzymu”. Stąd wyrosła idea godności człowieka, praw
27
28
29
30
31
32

Tamże, s. 28-32.
J. Ratzinger, Europa Benedykta w kryzysie kultur, Częstochowa 2005, s. 46-49.
Tamże, s. 50-53.
Tamże, s. 58-59.
Tamże, s. 65-67.
Benedykt XVI, Imię nowego Papieża, 27 IV 2005 – audiencja generalna na placu św. Piotra,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_imie_27042005.
html (dostęp: 2.03.2012).
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człowieka i równości wszystkich ludzi wobec prawa33. Niektórzy komentatorzy
uważali, że papież chciał powiązać reewangelizację Europy z reromanizacją
Kościoła katolickiego, czego wyrazem miałoby być przywrócenie możliwości
celebracji łacińskiej liturgii trydenckiej, a także konsystorz, podczas którego
nowymi kardynałami zostali głównie Europejczycy, a wśród nich przede wszystkim Włosi34.
Konkluzje
Czas dwóch poprzednich pontyfikatów przyniósł wielkie przemiany w Europie –
przede wszystkim rozpad bloku komunistycznego i rozszerzenie struktur unijnych. Granice Unii Europejskiej nie pokrywają się jednak z granicami Europy.
Europa Środkowo-Wschodnia wciąż wydaje się osłabiona i podzielona. Rośnie
ostatnio dystans pomiędzy Polską a naszymi wschodnimi sąsiadami – zwłaszcza
Białorusią, ale także Litwą i Ukrainą. „Wschodnie płuco” Europy, któremu ton
nadaje Rosja, uważająca się za dziedziczkę Bizancjum, „trzeci Rzym”35 znajduje się w orbicie neoimperializmu Kremla, połączonego z utrzymaną w tradycji
bizantyńskiej bezwzględną podległością Cerkwi władzom państwowym, co nie
nastraja optymistycznie, jeśli chodzi o dalsze relacje między Wschodem i Zachodem Europy. Projekt unijny, oparty na chrześcijańskim zamyśle „ojców założycieli” oddalił się znacznie od pierwotnego źródła swojej inspiracji. Ani w Karcie
Praw Podstawowych, ani w Konstytucji UE, ani w traktacie lizbońskim nie znalazło się invocatio Dei, nie znalazło się w tych dokumentach także odniesienie do
chrześcijańskich korzeni Europy. Traktat lizboński wspomina jedynie o inspiracji
„kulturowym, religijnym i humanistycznym dziedzictwem Europy”36.
Kraje Zachodu przeżywają „etap posttożsamościowy”37, ale symptomy słabnącej tożsamości chrześcijańskiej i narodowej widoczne są także w Polsce (i innych krajach postkomunistycznych). Obecnie jednak dostrzegalny jest także
trend przeciwny – wzrost siły narodowej identyfikacji, czasami także nastrojów
antyimigranckich, czego wyrazem jest np. Brexit. Zarówno w wypowiedziach
33

34

35
36

37

Przemówienie Benedykta XVI w Bundestagu z 22 września 2011 r., http://ekai.pl/biblioteka/
dokumenty/x1248/przemowienie-benedykta-xvi-w-bundestagu-z-wrzesnia-r/?page=2
(dostęp 2.03.2012).
T. Terlikowski, Reeuropeizacja Kościoła, „Gazeta Polska” 2012 nr 5, 1 lutego, http://www.
gazetapolska.pl/13880-reeuropeizacja-kosciola (dostęp: 1.03.2012).
J. Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, dz. cyt., s. 16.
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (2007/C 306/01), art. 1.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 91.
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Jana Pawła II sprzed lat kilkudziesięciu38 czy kilkunastu39, jak i w wypowiedziach
Benedykta XVI sprzed kilku lat powtarzają się słowa o Europie pogrążonej
w kryzysie, o symptomach braku nadziei. Zgodnie z diagnozą Benedykta XVI
także niedawny kryzys ekonomiczny był przejawem i skutkiem głębszego kryzysu religijno-etycznego40. A ponieważ, jak stwierdzał kardynał Ratzinger, źródłem niewiary jest negatywne świadectwo chrześcijan, dlatego, aby Europa mogła
być znowu sobą, potrzeba ludzi, którzy „uczyniliby Boga wiarygodnym w tym
świecie”41. Takie z pewnością jest najistotniejsze zadanie pedagogiki religii, której wybitnym i niezwykle zasłużonym reprezentantem jest ks. prof. Zbigniew
Marek SJ.
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Streszczenie
Dwaj poprzedni papieże byli reprezentantami Wschodu i Zachodu Europy. W artykule
omówione zostały ich koncepcje duchowych podwalin Europy rozumianej jako kulturowa całość. Obaj twierdzili, że korzenie Europy są przede wszystkim chrześcijańskie,
zaś źródeł problemów ekonomicznych i politycznych upatrywali w kryzysie religijnym
i moralnym. Ich diagnoza potwierdza ważność pedagogiki religijnej w kontekście współczesności.
Słowa kluczowe: Jan Paweł II, Benedykt XVI, Europa, kultura
Summary
The spiritual foundations of Europe according to John Paul II and Benedict XVI
The two previous Popes represented both Eastern and Western Europe. The article
discusses their concepts of the spiritual foundations of Europe understood as a cultural
entity. They both emphasized the predominantly Christian roots of European identity
and traced the sources of both economic and political problems to the religious and
moral crisis. Their diagnosis validates the importance of religious pedagogy in the
contemporary context.
Keywords: John Paul II, Benedict XVI, Europe, culture
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W służbie humanizmu chrześcijańskiego
na współczesnym areopagu idei pedagogicznych
Wprowadzenie
W dniu 15 sierpnia 2017 roku minęło 20 lat od chwili, kiedy to papież Jan Paweł II zatwierdził Dyrektorium Ogólne o Katechizacji i upoważnił Kongregację
ds. Duchowieństwa do jego publikacji1. W tym ważnym dla teorii i praktyki
katechetycznej dokumencie czytamy, m.in.:
Myśl katechetyczna, której w sposób niewątpliwy sprzyjają ostatnie wskazania Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, ulega rozwinięciu i pogłębieniu. W tym znaczeniu
liczne Kościoły partykularne dysponują już dzisiaj dostosowanymi i odpowiednimi
wskazaniami duszpasterskimi. (...) Jest jednak konieczne przeanalizowanie ze szczególną uwagą niektórych problemów i wskazanie odpowiednich rozwiązań: (...) – Jeśli chodzi o pedagogię – po nadmiernym zaakcentowaniu przez pewnych autorów
wartości metody i technik – nie zwraca się jeszcze należytej uwagi na wymagania
i oryginalność własnej pedagogii wiary. Popada się łatwo w dualizm „treść–metoda”
z redukcjonizmami w jednym lub drugim znaczeniu. Wymiar pedagogiczny nie
został jeszcze poddany zawsze koniecznej weryfikacji teologicznej2.

Jednakże poddając ten pedagogiczny wymiar katechezy integralnie pojętej
i „koniecznej weryfikacji teologicznej”3, trzeba według autorów cytowanego
opracowania, pamiętać o tym, że:
Kościół nadal sieje Ewangelię Jezusa na wielkim polu Bożym. Chrześcijanie, wpisani
w najróżnorodniejsze konteksty społeczne, patrzą na świat takimi samymi oczami,
**

1

2
3

Ks. dr Tadeusz Nosek – adiunkt w Katedrze Katechetyki Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie.
Por. Kongregacja ds. Duchowieństwa, „Dyrektorium ogólne o katechizacji”, Poznań 1998.
Skrót: DOK.
DOK 29-30; por. także: DOK 118, 132, 139, 140, 144, 189, 215, 237, 244.
Por. M. Majewski, Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej, Kraków 1995;
tenże, Spotkania katechezy z teologią, Kraków 1995.
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jakimi Jezus widział społeczeństwo swojego czasu. Uczeń Jezusa Chrystusa rzeczywiście uczestniczy od wewnątrz w „radości i nadziei, smutku i trwodze ludzi współczesnych”, patrzy na historię ludzką, uczestniczy w niej, nie tylko swoim rozumem,
lecz także wiarą. W tym świetle świat jawi się równocześnie jako „z miłości Stwórcy
powołany do bytu i zachowywany, (który) popadł wprawdzie w niewolę grzechu,
lecz został wyzwolony poprzez Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
po złamaniu potęgi Złego” (GS 1,2). Chrześcijanin wie, że w każdej rzeczywistości
i w każdym wydarzeniu ludzkim są równocześnie obecne: – stwórcze działanie
Boga, który komunikuje każdemu stworzeniu swoją dobroć; – siła wynikająca
z grzechu, który ogranicza i otępia człowieka; dynamizm wytryskujący z Paschy
Chrystusa jako zarodek odnowy, który daje chrześcijaninowi nadzieję ostatecznego
„wypełnienia” (por. GS 2). Spojrzenie na świat, które abstrahowałoby od jednego
z tych aspektów, nie byłoby autentycznie chrześcijańskie4.

Część trzecia DOK została zatytułowana Pedagogia wiary. Czytamy tutaj:
Kościół opracował w ciągu wieków niezrównany skarb pedagogii wiary, przede
wszystkim świadectwo katechetów i katechetek oraz świętych; różnorodność dróg
i właściwych form komunikacji religijnej, jak katechumenat, katechizmy, przewodniki życia chrześcijańskiego; drogocenne dziedzictwo nauk katechetycznych,
kultury wiary, instytucji i posług na rzecz katechezy. Wszystkie te aspekty tworzą
historię katechezy i pełnoprawnie wchodzą do pamięci wspólnoty i działalności
katechetycznej5.

W tym kontekście jakże podobnie zaczyna brzmieć tytuł książki dedykowanej ks. prof. Zbigniewowi Markowi SJ w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę
kapłaństwa: Pedagogika wiary, wydanej przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” i Wydawnictwo WAM w 2007 roku. Po upływie 10 lat od
tych jubileuszowych wydarzeń, tym razem w 70. urodziny i 45. rocznicę święceń,
pragnę dedykować Szanownemu Jubilatowi jako współtwórcy „drogocennego
dziedzictwa nauk katechetycznych, kultury wiary, instytucji i posług na rzecz
katechezy” i pedagogii Kościoła katolickiego w Polsce, niniejsze przemyślenia,
które opatruję tytułem: W służbie humanizmu chrześcijańskiego na współczesnym areopagu idei pedagogicznych6.
4

5
6

DOK 16; por. także: M. Majewski, Tożsamość katechezy integralnej, Kraków 1995; tenże,
Antropologiczna koncepcja katechezy, Kraków 1995; T. Nosek, Katechetyczne umacnianie
i rozwijanie tożsamości chrześcijańskiej, w: Pedagogika wiary, red. A. Hajduk, J. Mółka,
Kraków 2007, s. 311-322; tenże, Świętowanie w parafii jako wspólnocie ewangelizacyjno-katechetycznej, w: Świętowanie w pluralistycznym społeczeństwie. Propozycja chrześcijańska
w teorii i praktyce, red. Sz. Drzyżdżyk, T. Kałużny, Z. Kijas, Kraków 2014, s. 185-210.
DOK 141.
Por. T. Nosek, Humanizmy: chrześcijański i liberalno-socjalistyczny na współczesnym areopagu idei pedagogicznych. Chrześcijaństwo a współczesne koncepcje człowieka, red. H. Kowalska-Stus, Kraków 2013, s. 295-306.
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Problematyka w tej mojej pedagogiczno-katechetycznej dedykacji obejmuje:
– diakonię prawdy na współczesnym areopagu idei pedagogicznych;
– podstawowe idee światopoglądu chrześcijańskiego, liberalnego i socjalistycznego: miłość, wolność i walka a ideał „nowego człowieka”;
– humanizm w chrześcijańskim i liberalno-socjalistycznych systemach wychowania;
– pro memoria zaś stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Jak katecheza
jako pedagogia wiary i ważny komponent chrześcijańskiego wychowania
człowieka może przyczyniać się do integralnego rozwoju każdej osoby
ludzkiej?
Diakonia prawdy na współczesnym areopagu idei pedagogicznych
Jan Paweł II w preambule do encykliki Fides et ratio pisze, że:
(...) wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy,
którego ostatecznym celem jest poznanie Jego samego, aby człowiek – poznając Go
i miłując – mógł dotrzeć także do pełnej prawdy o sobie7.

A we wprowadzeniu do tego samego dokumentu, Poznaj samego siebie,
stwierdza:
Zarówno w dziejach Wschodu, jak i Zachodu można dostrzec, że człowiek w ciągu
stuleci przebył pewną drogę, która prowadziła go stopniowo do spotkania z prawdą
i do zmierzenia się z nią. Proces ten dokonał się – nie mogło bowiem być inaczej –
w sferze osobowego samopoznania: im bardziej człowiek poznaje rzeczywistość
i świat, tym lepiej zna siebie jako istotę jedyną w swoim rodzaju, a zarazem coraz
bardziej naglące staje się dla niego pytanie o sens rzeczy i jego własnego istnienia.
Wszystko co jawi się jako przedmiot naszego poznania, staje się tym samym częścią naszego życia. Wezwanie poznaj samego siebie, wyryte na architrawie świątyni
w Delfach, stanowi świadectwo fundamentalnej prawdy, którą winien uznawać za
najwyższą zasadę każdy człowiek, określając się pośród całego stworzenia właśnie
jako „człowiek”, czyli ten, kto „zna samego siebie”. (...) Ten proces poszukiwania nie
jest – i nie może być – obcy Kościołowi. Od chwili, kiedy w Tajemnicy Paschalnej
otrzymał w darze ostateczną prawdę o życiu człowieka, Kościół pielgrzymuje drogami świata, aby głosić, że Jezus Chrystus jest „drogą i prawdą, i życiem” (J 14,6).
Pośród różnych posług, jakie winien pełnić dla dobra ludzkości, jedna nakłada nań
odpowiedzialność całkiem szczególną: jest to diakonia prawdy. Misja ta z jednej
strony włącza społeczność wierzących we wspólny wysiłek, jaki podejmuje ludzkość,
7

Por. Encyklika Fides et ratio Ojca Świętego Jana Pawła II do Biskupów Kościoła Katolickiego
o relacjach między wiarą a rozumem, Kraków 1998. Skrót: FR.
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aby dotrzeć do prawdy, z drugiej zaś zobowiązuje ją, by głosiła innym zdobytą wiedzę, zachowując wszakże świadomość, że każda odkryta prawda jest zawsze tylko
etapem drogi ku owej pełnej prawdzie, która zostanie ukazana w ostatecznym objawieniu Bożym: „Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno; wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz. Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem
poznany” (1 Kor 13,12)8.

Według autora cytowanej encykliki w ten poszukiwawczo-historiozbawczy
proces diakonii prawdy w Chrystusowym Kościele wpisuje się między innymi
opisane w Dziejach Apostolskich wystąpienie Świętego Pawła na rynku i na
ateńskim Areopagu (por. Dz 17,16-34)9. Jak wiadomo Ateny były w starożytności najsławniejszym miastem, które podbite przez Rzymian, choć straciło swoje
znaczenie polityczne, to jednak pozostawało nadal kulturalną stolicą filozofii
i sztuki. Paweł nie ograniczał się w tym mieście do nauczania w synagodze, lecz
prezentował swoją naukę chętnie słuchającym nowinek Ateńczykom również
na agorze. To na tym ateńskim rynku, służącym za swoistą trybunę wszystkim
wędrownym nauczycielom, dostępną dla mówców i słuchaczy każdego dnia,
doszło do spotkania Apostoła Narodów z przedstawicielami dwóch ówczesnych
szkół filozoficznych: epikurejczykami i stoikami. Chociaż nazwano Apostoła
pogardliwie „nowinkarzem”, to jednak filozofowie reprezentujący znaczące dla
rozwoju życia społeczno-kulturalnego Ateńczyków szkoły, zainteresowani jego
nauczaniem, zaproponowali mu spotkanie w bardziej elitarnym gronie i godniejszym miejscu, bo na samym Areopagu10.
Nazwa ta ma różne znaczenia: wzniesienie położone nieco na południe od
agory i służące za miejsce obrad Najwyższej Rady miasta, czyli właśnie Areopagu, który być może w tym celu się zebrał, by posłuchać wywodów Pawła.
Areopag bowiem, mając pełną władzę nad wszystkimi sprawami codziennego
życia Ateńczyków, sprawował również kontrolę nad tym, czego obywateli miasta
nauczano. Do obowiązków Areopagu należało także czuwanie nad tym, aby
bez jego wiedzy nie wprowadzano do miasta ani podobizn, ani tym bardziej
formalnego kultu nowych bogów. Zanim więc władze miasta podjęły decyzje
administracyjne, musiały zapoznać się dokładniej z nauką Pawła11.
Stając zatem przed Areopagiem, Apostoł nawiązał do kultu, jaki Ateńczycy
oddawali nieznanemu Bogu i jednocześnie chwalił ich religijność. Podkreślał,
że nie głosi im jakiegoś nowego Boga, ale chce rozmawiać z nimi o tym Bogu,
którego oni czczą nie znając. Bóg ten jest jedynym i prawdziwym Bogiem. Jest
8
9
10

11

FR 1-2.
Por. FR 24-25.
Por. Bp K. Romaniuk, O.A. Jankowski, Ks. L. Stachowiak, Komentarz praktyczny do Nowego
Testamentu, Poznań–Kraków 1999, t. 1, s. 674-678.
Por. tamże, s. 675.
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Stwórcą wszechświata, który nie został uczyniony ręką ludzką. Nauczanie Pawła
na temat religii można sprowadzić do trzech stwierdzeń: 1) człowiek został
stworzony dla Boga, dlatego poszukiwanie Boga jest naturalną potrzebą człowieka; 2) człowiek pozostawiony samemu sobie myli się mniej lub bardziej
w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: kim jest Bóg; 3) wszyscy ludzie powinni poznać w zmartwychwstałym Człowieku Jezusie Chrystusie tego, który może
nawracającemu się człowiekowi objawić prawdziwego Boga.
Umiejscawiając w tym teologiczno-antropologicznym kontekście interdyscyplinarne zagadnienie humanizmu na współczesnym areopagu idei pedagogicznych, warto sięgnąć do książki Stefana Kunowskiego Podstawy współczesnej pedagogiki12. Jak słusznie zauważa w przedmowie do jej drugiego wydania
Wiesław Theiss, dla Kunowskiego pedagogika jest przede wszystkim nauką
o człowieku, a wychowanie – wspomaganiem integralnego rozwoju osoby ludzkiej13. Korzystając zatem z opracowanej przez Kunowskiego charakterystyki
współczesnych systemów wychowawczych14, przyjrzyjmy się humanizmowi
chrześcijańskiemu, liberalnemu i socjalistycznemu jako nie tyle jednemu z konstytutywnych elementów tychże systemów, ile raczej ideom pedagogicznym,
które wpływają na społeczną realizację zaspokajania podstawowych potrzeb
człowieka15.
Dla Kunowskiego podstawowe cele i zadania współczesnej pedagogiki
zostały określone przez ONZ po II wojnie światowej i są zapisane w Statucie
UNESCO. Statut ten zawiera bowiem w sobie ogólny model problemów współczesnego wychowania, składający się z pięciu postulatów ukierunkowujących
działania pedagogiczne16. Jednakże, jak podkreśla Kunowski,
12
13

14
15

16

Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.
Według Theissa, „książka (...) Podstawy współczesnej pedagogiki prowadzi w świat takich
wartości, jak m.in. miłość, prawda, wolność i prawa człowieka oraz demokracja. Wyrastające z tych fundamentów wychowanie stawia przed pedagogiem poważne zadania. Wykraczają one poza osobę wychowanka – obejmują cały jego świat; występują poza granicę dnia
dzisiejszego – kierują w stronę przyszłych wymiarów życia. Jest to «pedagogika zaufania».
Dostrzega i dowartościowuje to, co jest, rozwija istniejące siły i możliwości, buduje nadzieję
człowieka”, tamże, s. 9.
Por. tamże, s. 80-88.
Kunowski uważa, że każdy ze współczesnych systemów wychowania współtworzą: 1) idea
nowego człowieka, którego należy wychować, 2) idea kierownicza moralizmu, dotycząca
pojmowania moralności, dobra i zła, 3) idea kierownicza personalizmu, ujmująca człowieka jako osobę wraz z należnymi jej prawami oraz 4) idea kierownicza humanizmu,
określająca społeczną realizację zaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka. Tamże,
s. 88.
Statut UNESCO – jak twierdzi Kunowski – ustawia pięć drogowskazów dla wychowania
współczesnych ludzi: 1) „Ponieważ wojny biorą początek w umysłach ludzi, więc i ochrona pokoju w umysłach ludzi musi być zbudowana”, 2) wychowanie moralne w „duchu
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(...) realizacja problemów wychowania obecnie na świecie nie jest jednolita, lecz
rozbita światopoglądowo na 3 zasadnicze systemy wychowania: chrześcijański,
liberalny i socjalistyczny, pomijając jako mniej wykształcony system wychowania nacjonalistycznego. Każdy z tych systemów tworzy odrębny model wychowania
„nowego człowieka”17.

Dlatego też zanim przyjrzymy się bliżej humanizmowi funkcjonującemu na
areopagu idei pedagogicznych współczesnego świata w propozycji wychowania
chrześcijańskiego, czy też liberalno-socjalistycznego, warto przypomnieć podstawowe idee światopoglądowe związane z różnorodnością (żeby nie powiedzieć
pluralizmem) procesów formacyjnych n o w e g o c z ł o w i e k a, które urzeczywistniają się „w” i „poprzez” te trzy systemy.
Miłość, wolność i walka a ideał n o w e g o c z ł o w i e k a
Na społeczno-kulturowym areopagu tego materialno-duchowego dziedzictwa,
którym jest integralnie pojęta Europa, jak wiemy z historii, podstawowe idee
światopoglądowe koncentrują się, a zarazem różnicują wokół miłości, wolności
i walki. Idee (wartości) te tworzą syntezę, normę i typ określonego poglądu na
świat. Zanim jednak pokrótce scharakteryzujemy te trzy idee w poszczególnych
światopoglądach, trzeba, według Kunowskiego,
(...) podkreślić ich wielokształtność. Rozumienie bowiem każdego z nich było tak
różnorodne, że próbowano konkretyzować ich cele. W ten sposób powstawały
hasła, jak np. „braterstwo” zamiast miłości, „równość” jako cel walki lub „niepodległość” jako konkretyzacja wolności. Sądzono przy tym, że hasła te są lepsze,
praktyczniejsze, gdyż można było je rozumieć w sensie religijnym lub tylko świeckim. Tymczasem naczelna idea światopoglądu tworzy ideał, szczyt doskonałości
i najwyższy cel dążeń i duchowych pragnień ludzi, wobec tego zawiera w sobie
wszelkie zastosowanie konkretne, a równocześnie nie da się przez nie wyczerpać
i zastąpić. Dlatego też jako wielokształtne źródła inspiracji celów społecznych,
politycznych, wychowawczych – miłość, wolność i walka dały podstawy różnym
światopoglądom18.

17
18

sprawiedliwości, wolności i pokoju”, 3) wychowanie w poczuciu poszanowania praw należnych człowiekowi jako osobie (personalizm), 4) „szerokie rozpowszechnianie kultury
i wychowania ludzkości” jako „święty obowiązek, który wszystkie narody muszą wypełnić
w duchu wzajemnej pomocy i troski”, 5) pokój nie może się opierać jedynie na politycznych i ekonomicznych układach rządów, lecz „musi się opierać o intelektualną i moralną
solidarność ludzkości”, tamże, s. 81-82.
Tamże, s. 88.
Tamże, s. 89.
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Chrześcijaństwo głosi Boga miłości (por. 1 J 4,8)19. Miłość ta rozlewa się na
cały świat, jest tworzącym dobro darem Boga, miłością życzliwości i przyjaźni.
Ma charakter duchowy i osobowy, przewyższa miłość cielesnego upodobania
i pożądania. Miłość ta jest zawsze gotowa do ofiary z siebie na rzecz dobra
innych. Miłość chrześcijańska wzoruje się na Miłości najwyższej, zawiera się
w miłości Boga i bliźniego, nawet nieprzyjaciela. Miłość ta jednoczy społecznie
i daje pokój. Stąd też ideał n o w e g o c z ł o w i e k a w integralnie pojętym
wychowaniu „w” i „do” tak pojętej miłości, stanowi doskonały chrześcijanin,
czyli osoba święta, żyjąca według prawa Bożego i naśladująca swoim życiem
Chrystusa, a równocześnie człowiek o postawie otwartej wobec współczesnego
mu świata, dającej w nim świadectwo o Chrystusie. Dzięki temu świadectwu
taki chrześcijanin jako n o w y c z ł o w i e k w Chrystusie, z Chrystusem i przez
Chrystusa ofiarnie współtworzy dobro z Bogiem Ojcem w jedności Ducha Świętego i doskonali dzieło stworzenia zgodnie ze swymi talentami20.
19

20

Papież Benedykt XVI we wprowadzeniu do swojej programowej encykliki Deus caritas est
jednoznacznie stwierdza: „«Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa
w nim» (1 J 4,16). Słowa z Pierwszego Listu świętego Jana wyrażają ze szczególną jasnością
istotę wiary chrześcijańskiej: chrześcijański obraz Boga i także wynikający z niego obraz
człowieka i jego drogi. Oprócz tego, w tym samym wierszu, św. Jan daje nam jakby zwięzłą
zasadę chrześcijańskiego życia: «Myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam».
Uwierzyliśmy miłości Boga – tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swego
życia. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei,
ale natomiast jest spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę,
a tym samym decydujące ukierunkowanie”. Tenże, Encyklika „Deus caritas est” Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów do osób konsekrowanych i wszystkich
wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej, Kraków 2006, nr 1. Skrót: DCE.
Por. tamże, s. 89-90. Święty Jan Paweł II na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa
jako Sługa boskiej wizji człowieka w Chrystusowym Kościele i współczesnym świecie
zaproponował pastoralno-katechetyczny model pedagogiki świętości. Wychodząc od
sakramentu Chrztu świętego, przypominał wszystkim ludziom dobrej woli oraz swoim
braciom i siostrom w wierze, „że skoro chrzest jest prawdziwym włączeniem w świętość
Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna
z tym byłaby postawa człowieka pogodzonego z własną małością, zadawalającego się minimalistyczną etyką i powierzchowną religijnością. Zadać katechumenowi pytanie: «Czy
chcesz przyjąć chrzest?» znaczy zapytać go zarazem: «Czy chcesz zostać świętym?». Znaczy
postawić na jego drodze radykalizm Kazania na Górze: «Bądźcie więc wy doskonali, jak
Ojciec wasz niebieski» (Mt 5, 48). Sobór wyjaśnia, że nie należy mylnie pojmować tego
ideału doskonałości jako swego rodzaju wizji życia nadzwyczajnego, dostępnego jedynie
wybranym «geniuszom» świętości. (...) Dzisiaj trzeba na nowo z przekonaniem zalecać
wszystkim dążenie do tej «wysokiej miary» zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie
kościelnej wspólnoty i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku”, por. List
apostolski Novo millennio ineunte Ojca świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa
i wiernych na zakończenie wielkiego jubileuszu roku 2000, Kraków 2001, nr 31; T. Nosek,
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Ideał n o w e g o c z ł o w i e k a w światopoglądzie liberalistycznym wypływa z naczelnej idei wolności. Absolut rozumiany jako duch obiektywny rozlany
jest w całej naturze. Ten duch obiektywny jest siłą twórczą, która wyłania z siebie materię, energię, całą przyrodę i tworzy prawa (emergencja). W człowieku
natomiast ów zobiektywizowany duch występuje jako duch subiektywny. Duch
subiektywny jako świadomość, a także jako naturalny popęd do samoodtwarzania się, reprodukcji, do działania i twórczości jest postrzegany również jako
całe życie duchowe człowieka, z którego wypływają wszystkie dzieła kultury.
Warunkiem takiego wypływu twórczości ducha jest absolutna wolność jednostki ludzkiej. Nawet w świecie atomów panuje indeterminizm i zasada nieokreśloności. Tylko masa podobnych atomów, zdarzeń, istot, ludzi, stanowi
zewnętrzne ograniczenie wolności. Dlatego n o w y c z ł o w i e k w liberalizmie
to jednostka twórcza, aktywna i samodzielna. Jednostka równocześnie wolna
od wszelkich więzów tradycji, powszechnych zasad religijno-moralnych, które
by ograniczały twórczość kulturalną, jej jedyność i oryginalność, choćby to był
kicz lub pornografia. Ideał szczerego demokraty liberała tolerancyjnego wobec
wszystkich, zwalczającego wszelkie formy przymusu, gwałtu i totalitaryzmu
stanowi tu najwyższy cel wychowania21.
W socjalizmie postawiono idee walki na szczycie poglądu na świat. Walka
sprzeczności leży u podstaw wszelkich rzeczy. W tym świecie bowiem jest walka życia ze śmiercią, nowego ze starym, walka rewolucyjna o sprawiedliwość
społeczną, walka klasowa. To są podstawowe formy, w których występuje idea
naczelna obejmująca całą rzeczywistość. Jak wiadomo, nie jest to walka wszystkich przeciwko wszystkim, ani nawet walka anarchistyczna przeciwko wszelkiej władzy. Jest to nade wszystko walka zorganizowanych mas, kierowanych
przez przodującą klasę robotniczą (dyktatura proletariatu). Dlatego też n o w y
c z ł o w i e k socjalizmu to jednostka świadoma klasowo, poświęcająca swe życie dziełu rewolucji. Ideałem wychowania jest w tym przypadku płomienny
i nieugięty rewolucjonista, walczący razem z całą klasą robotniczą o zniesienie
ucisku przyrody i jej niszczycielskich żywiołów dla powszechnego dobrobytu22.
Tak więc różnice światopoglądowe (pluralizm ideologiczno-światopoglądowy) między przedstawionymi wyżej systemami wychowawczymi odnośnie
do ideału n o w e g o c z ł o w i e k a, są rezultatem między innymi odmiennych
koncepcji dotyczących intuicyjnego postrzegania całej rzeczywistości. Wynikają one bowiem albo z wiary religijnej w Boga, który w Jezusie Chrystusie
powołuje każdą osobę ludzką do budowania swego Królestwa, albo z wiary

21
22

Jan Paweł II – autentyczny świadek i promotor pedagogiki świętości, Idea dialogu w myśli
Jana Pawła II, red. Z. Zarębianka, K. Dybeł, Z. Mirek, Kraków 2013, s. 157-176.
Por. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 90.
Por. tamże, s. 90-91.
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w nieograniczony postęp kulturowy wolnej twórczości jednostki ludzkiej, który
dokonuje się ewolucyjnie, albo też z wiary w człowieka i konieczność światowej
rewolucji dla jego dobra. Jednakże Kunowski wyraźnie podkreśla, że:
(...) mimo ekskluzywności w naczelnej pozycji idei światopoglądowych istnieje
między nimi konieczne współwystępowanie, uzupełnianie się, pewna komplementarność. Miłość, wolność i walka nie wykluczają się całkowicie, lecz są sobie podporządkowane i ograniczają się23.

Tego rodzaju komplementarność według Kunowskiego najbardziej uwidacznia się w „uniwersalistycznym światopoglądzie chrześcijaństwa”. W tym
światopoglądzie bowiem naczelna idea miłości Boga i bliźniego, jako duchowa
i nadprzyrodzona, wymaga wolności osobistej człowieka, który w sposób wolny
daje odpowiedź swoją miłością na miłość Boga i wyraża ją w miłości bliźnich,
nawet nieprzyjaźnie nastawionych, co nie jest łatwe i musi być wywalczone
w samym sobie. Równocześnie miłość bliźniego jak siebie samego implikuje
ograniczenia wolności osobistej. Święty Paweł poucza: „Wszystko wolno, ale
nie wszystko buduje. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego” (1 Kor 10,23b-24). Ponadto miłość chrześcijańska jest bezkompromisowa i domaga się walki z grzechem: „Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi
i ciału, lecz (...) przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich”
(Ef 6,12). Natomiast założyciel chrześcijaństwa Jezus Chrystus wyraźnie oświadcza: „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem
przynieść pokoju, lecz miecz” (Mt 10,34)24.
W liberalizmie i socjalizmie jest podobnie. Wolność jako idea naczelna
dopuszcza przecież w praktyce życia społeczno-politycznego dyskryminację
i zwalczanie innych, którzy nie są twórczy i aktywni w szeroko pojętej kulturze.
To z kolei zacieśnia miłość tylko do tych jednostek ludzkich, które są promotorami tej samej ideologii, dopuszczając ich do braterstwa i równości. Tak samo
w socjalizmie idea walki rewolucyjnej rezerwuje miłość dla współwalczących
towarzyszy i sprzymierzeńców, których chce wyzwolić z niesprawiedliwości
społecznej. Głosi więc także wolność od ucisku, chociaż istotę wolności rozumie
jako Engelsowskie „uleganie konieczności”. W ten sposób zazwyczaj z naczelną
ideą danego światopoglądu występują dwie pozostałe, ale w postaci zinterpretowanej przez ideę naczelną. Dlatego też, zdaniem Kunowskiego, razem z założeniami światopoglądowymi idą w parze zasady interpretacji, które mają bardziej
charakter rozumowo-filozoficzny, a nie intuicyjno-rozumowy, jak to ma miejsce
w przypadkach idei naczelnych25.
23
24
25

Tamże, s. 91.
Por. tamże.
Por. tamże, s. 91-92.
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Humanitas w chrześcijańskim i liberalno-socjalistycznych
systemach wychowania
Według Kunowskiego wspomniany wyżej Statut UNESCO zawiera pięć podstawowych kierunków, które powinny być uwzględnione jako komponenty (elementy) w tworzeniu integralnie pojętych systemów wychowywania. Jeśli chodzi
o ideę humanizmu to stwierdza on między innymi:
Czwarty kierunek nakazuje „szerokie rozpowszechnianie kultury i wychowania
ludzkości” jako „święty obowiązek, który wszystkie narody muszą wypełnić w duchu wzajemnej pomocy i troski”. Tak tedy wychowanie poczucia ludzkości (humanitas) wobec innych ludzi w celu społecznego niesienia im pomocy wszelkiego
rodzaju także pomocy przez rozpowszechnianie oświaty i kultury wraz z troską
o zaspokojenie ludzkich potrzeb fizycznych i duchowych (np. walka z nędzą, głodem, chorobami, analfabetyzmem) stanowi podstawową ideę współczesnego humanizmu26.

Z tej właśnie na wskroś pedagogicznej perspektywy badawczej spójrzmy teraz na idee humanizmu w ujęciu chrześcijańskim, liberalnym i socjalistycznym.
Chrześcijański system wychowania, podobnie zresztą jak każdy inny ze
znanych nam współczesnych systemów pedagogicznych, staje przed takimi
samymi problemami wychowawczymi epoki. Propozycje związane z odpowiedzialnym rozwiązywaniem konkretnych problemów wychowawczych danej
epoki oscylują w nim wokół i d e a ł u n o w e g o c z ł o w i e k a, określenia
jego osoby, postaw etyczno-moralnych i wartości ogólnoludzkich. Wszystkie
te idee kierownicze występują w tym systemie w postaci integralnie pojętego
chrystocentryzmu27, z którego wynikają moralizm, personalizm i humanizm
chrześcijański28.
Idea humanizmu chrześcijańskiego ściśle powiązana z moralizmem i personalizmem, z naturalnymi i nadnaturalnymi (nadprzyrodzonymi) prawami
i obowiązkami każdej osoby ludzkiej, pochodzi od Jezusa Chrystusa – założyciela religii chrześcijańskiej. On to, jak wierzą i głoszą chrześcijanie, przyszedł
26
27

28

Tamże, s. 81.
Np. cała działalność pastoralno-katechetyczna Kościoła po Ekumenicznym Soborze Watykańskim II ma być chrystocentryczna, ponieważ ukierunkowana ewangelizacyjnie katecheza jako pedagogia w akcie wiary „jest nastawiona na rozwijanie komunii z Jezusem
Chrystusem. (...) Komunia z Jezusem Chrystusem, na mocy swej dynamiki, kieruje ucznia
do zjednoczenia z tym wszystkim, z czym głęboko był zjednoczony sam Jezus Chrystus:
z Bogiem, Jego Ojcem, który posłał Go na świat, i z Duchem Świętym, który kierował Nim
w Jego posłaniu; z Kościołem, Jego Ciałem, za które się wydał, i z ludźmi, Jego braćmi,
których los zechciał podzielić”, por. DOK 80-81.
Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 98-103.
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na ziemię dla dobra ludzi, aby jako Odkupiciel człowieka i świata wyzwolić nas
z niewoli grzechu. Według Benedykta XVI
(...) u początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej
idei, ale (...) jest spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Św. Jan przedstawił w swojej
Ewangelii to wydarzenie w następujących słowach: „Tak bowiem Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, [nie zginął], ale miał życie wieczne” (J 3,16)29.

Religia, założona na fundamencie osobowo-wspólnotowej wiary w historiozbawcze wydarzenie, objawione ludzkości w osobie i bezinteresownej miłości
Syna Bożego – Jezusa Chrystusa, jest dla każdej osoby ludzkiej dobrem doczesnym i wiecznym. Jest tym dobrem między innymi dlatego, że – według bosko-ludzkiego założyciela tej religii – to „szabat został ustanowiony dla człowieka,
a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,27).
Humanizm chrześcijański jawi się zatem jako humanizm osadzony bardzo
mocno w bosko-ludzkiej ekonomii Wcielenia i Odkupienia. Jest w Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstającym humanizmem ofiarnej i solidarnej
miłości adresowanej do wszystkich ludzi, a szczególnie do najbardziej potrzebujących nie tylko samego chleba, ale także każdego słowa, które pochodzi z ust
Bożych (por. Mt 4,4). Dlatego też, zdaniem Kunowskiego, miłość chrześcijańska – caritas – urzeczywistnia się w Kościele Chrystusowym i świecie poprzez
działalność charytatywną zgromadzeń zakonnych oraz poprzez praktykowanie
w codziennym życiu przez wyznawców Chrystusa uczynków miłosierdzia co
do duszy i ciała30. Historycznie rzecz, biorąc wymownym wyrazem humanizmu
była i nadal pozostaje opieka Kościoła nad szpitalami, szkołami, sierocińcami
i różnymi zakładami opieki charytatywno-społecznej.
Znaczącym dokumentem w dziejach humanizmu chrześcijańskiego pozostaje także Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II. Ona to włącza Kościół w pracę nad
podejmowaniem w duchu integralnie pojętego humanizmu chrześcijańskiego
aktualnych problemów współczesności, nie tylko związanych z naruszaniem
godności i praw człowieka, wspólnoty ludzkiej, małżeństwa i rodziny czy też
kultury, ale także problemów życia gospodarczego, wspólnoty politycznej,
29
30

Por. DCE 1.
Por. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, dz. cyt., s. 103. Uczynki miłosierdzia
co do ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych
w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać; natomiast
co do duszy: grzeszących upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze radzić,
strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za
żywych i umarłych.
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pokoju i współpracy międzynarodowej. W świetle Gaudium et spes wyraźniej
widać, jak humanizm chrześcijański wypływa z chrystocentryzmu oraz ściśle
wiąże się z moralizmem i personalizmem, by razem przepajać wszystkie dokumenty soborowe mające na celu odnowę chrześcijaństwa i lepsze przystosowanie duszpasterskiej troski Chrystusowego Kościoła o człowieka żyjącego we
współczesnym świecie31.
Humanizm w systemie liberalnym nosi w sobie znamiona idealizmu i występuje jako tzw. humanizm naukowy i technokratyczny. Początki tego humanizmu sięgają okresu międzywojennego. Wtedy to Międzynarodowa Liga Nowego
Wychowania wystąpiła z ideą powrotu do humanizmu europejskiego jako idei
pacyfistycznej i broniącej wartości nauki, sztuki i kultury przed narastającym
faszyzmem i jego barbarzyństwem. Po II wojnie światowej pierwszy dyrektor generalny UNESCO, angielski biolog Julian Huxley wystąpił w 1946 roku
z programem humanizmu ewolucyjnego czyli naukowego. Program ten zawiera
w sobie wizję utworzenia wszechświatowego rządu dla uzyskania pokoju między
narodami. Międzynarodowy pokój ma się opierać na spotęgowanej przez ewolucję biologiczną twórczości naukowo-technicznej. Tego rodzaju kreatywność jest
ukierunkowana na walkę z głodem, chorobami, nędzą i analfabetyzmem oraz
nadmierną płodnością ras kolorowych32.
Ten humanistyczny program rządów nauki i techniki dla ludzkości, szczególnie promowany przez kierowników zautomatyzowanego, zbrojeniowego
i atomowego przemysłu, był długi czas oficjalnym programem UNESCO. Wprowadzany był w życie społeczności międzynarodowych dopóki nie zaktywizowały się w nim inne humanizmy, głównie socjalistyczny i chrześcijański, przeciwstawiające się między innymi dyskryminacji rasowej. Pomimo tego humanizm
w liberalnym systemie wychowania poszukuje wciąż radykalnych rozwiązań tzw.
kwestii przeludnienia świata. Stąd też wydaje się nie rezygnować zbyt ochoczo
z historycznych przywilejów białego człowieka. Jednak proces politycznego
wyzwalania się spod panowania kolonializmu ludów Afryki i Azji wymusza
niejako na USESCO, by rozszerzało program swego humanistycznego stwarzania dobrobytu na podstawach nowoczesnej nauki i techniki, adresując go do
wszystkich narodów współczesnego świata oraz oczyszczając się nieustannie
z pozostałości rasowego i religijnego antyhumanizmu33.
W myśl założeń światopoglądowych i filozoficznych marksizmu-leninizmu idea humanizmu socjalistycznego staje się naczelną ideą całego systemu
31

32
33

Por. tamże, s. 104; S. Kunowski, Problemy wychowania chrześcijańskiego w świetle dokumentów Soboru Watykańskiego II, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1971, t. XVIII, z. 3,
s. 159-179.
Por. tamże, s. 122.
Por. tamże, s. 123.
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wychowania. Współtworzy ona bowiem najwyższą normę moralności regulującą stosunek do najbliższego otoczenia, stanowi drogę formowania osobowości i charakteru człowieka socjalizmu oraz jest regulatorem stosunków
międzyludzkich. Hasło humanizmu socjalistycznego pojawia się między innymi w twórczości Maksyma Gorkiego, który stwierdza wprost: „Człowiek – to
brzmi dumnie”. Historycznie rzec biorąc, humanizm socjalistyczny rozwinął
się w okresie drugiej pięciolatki radzieckiej (1933-1937). Naczelna dewiza ideo
logiczno-propagandowa tego okresu, podczas którego zbudowano podstawy
wielkiego przemysłu, głosiła: „Kadry decydują o wszystkim”. Chodziło zatem
nie tylko o szybkie wykształcenie, ale i o powiększenie kadr wykwalifikowanych
fachowców do prowadzenia nowoczesnego przemysłu. Dlatego też początkowo
treść humanizmu socjalistycznego określano w kategoriach psychologicznych
jako „najwyższe poszanowanie osobowości każdego pracownika, szacunek dla
mas, bezgraniczna wiara w ich olbrzymią rolę i znaczenie, w ich siły twórcze”.
Z tego na wskroś humanistycznego szacunku dla człowieka pracy zaczęła się
tworzyć troska o ludzi i ich potrzeby, miłość do dzieci, czynna miłość do współtowarzyszy, narodu i wszystkich pracujących na świecie. Jednakże ta czynna
miłość zawsze występowała w połączeniu z nienawiścią do wrogów klasowych
człowieka pracy, narodu czy szczęśliwej socjalistyczno-komunistycznej przyszłości34.
W praktyce społeczno-politycznej ta wielowymiarowa troska o ludzi pracy
i ich potrzeby wyraziła się między innymi w postanowieniach Konstytucji
ZSRR. Dokument ten potwierdza prawa obywateli radzieckich do pracy, do
wypoczynku, do ochrony zdrowia, do nauki i do kultury. Jak podkreśla Kunowski,
(...) w ten sposób humanizm socjalistyczny zyskał charakter społeczny, kolektywistycznie zwracał się do mas ludowych, w prawie zaś wszystkich do nauki zapewniał
wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży w 5 dziedzinach jako: 1 – wychowanie
umysłowe (danie podstaw wiedzy, rozwijanie myślenia i wykształcenie światopoglądu naukowego), 2 – kształcenie politechniczne (znajomość podstaw produkcji
i opanowanie narzędzi), 3 – wychowanie moralne (wyrobienie cech charakteru
takich, jak patriotyzm z internacjonalizmem, kolektywizm, socjalistyczny stosunek
do obowiązku pracy i własności społecznej, świadoma dyscyplina pracy, siła woli,
inicjatywa, odwaga), 4 – wychowanie fizyczne (zdrowie i tężyzna dla wydajności
pracy i obrony państwa) oraz 5 – wychowanie estetyczne (przetwarzanie świadomości w oparciu o dzieła sztuki, literatury pięknej i filmu). Wychowanie takie ma
przebudować naturę człowieka, ukształtowaną przez ustrój kapitalistyczny jako
istoty egoistycznej, wyzyskującej innych, leniwej35.
34
35

Por. tamże, s. 144-145.
Tamże, s. 145.
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Reasumując, należy stwierdzić, że również
(...) w socjalizmie humanizm techniczny i naukowy nazywany scjentystycznym,
bierze górę nad humanizmem czystej psychologii czy antropologii, obiecując na
przyszłość zlikwidowanie wszelkiego zła i obumieranie złych mocy w człowieku.
Jednakże w nowych warunkach cywilizacji technicznej mimo trudności i pokusy
żaden z systemów wychowania nie może zaniedbać sprawy wszechstronnego rozwoju człowieka i procesu jego wychowania, aby zdobycze cywilizacji nie obróciły
się przeciwko ludzkości, której wciąż grozi zagłada nuklearna36.

Pro memoria: pedagogia wiary w służbie humanizmu chrześcijańskiego
W siedemnastym roku trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa zarówno na gruncie teorii, jak i praktyki pedagogiczno-katechetycznej w Polsce, Europie i na
innych kontynentach, warto pamiętać o tym, że uczestnicząc w życiu i misji
Chrystusowego Kościoła, mamy, służąc prawdzie, ewangelizować wychowując
i wychowywać ewangelizując. Oznacza to, między innymi, że:
(...) inspirując się stale pedagogią wiary, katecheza kształtuje swoją służbę jako specjalistyczny proces wychowawczy, czyli z jednej strony pomaga osobie w otwarciu
się na religijny wymiar życia, a z drugiej strony proponuje jej Ewangelię, w taki sposób, by przeniknęła i przekształciła procesy rozumu, sumienia, wolności, działania,
ażeby uczynić z życia dar z siebie dar z siebie za przykładem Chrystusa. W tym celu
katecheta zna i wykorzystuje wkład rozumianych po chrześcijańsku nauk o wychowaniu37.

Mając świadomość pluralizmu ideowo-światopoglądowego w zakresie
formacji „nowego człowieka” we współczesnych systemach wychowawczych,
trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że:
(...) katecheza, która jest (...) pedagogią w akcie wiary, w realizacji jej zadań nie
może inspirować się rozważaniami ideologicznymi lub interesami czysto ludzkimi,
nie może mieszać zbawczego działania Boga, które jest czystą łaską, z działaniem
pedagogicznym człowieka, ale również nie może ich przeciwstawiać i rozdzielać.
Jest dialogiem, jaki Bóg prowadzi w miłości z każdą osobą, która staje się jego inspiracją i normą. Katecheza jest niestrudzonym „echem” tego dialogu, stale szukając
dialogu z ludźmi, zgodnie z wielkimi wskazaniami danymi przez Urząd Nauczycielski Kościoła. Konkretnymi celami, które inspirują wybory metodologiczne
w katechezie (w związku z tym w katechetyce i „rozumianych po chrześcijańsku
naukach o wychowaniu”), są: – popieranie rozwijającej się i spójnej syntezy pełnego
36
37

Tamże, s. 150.
DOK 147; por. także: DOK: 46-47 i 58-59; 237-239 i 242-244.
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przylgnięcia człowieka do Boga (fides qua) i treści orędzia chrześcijańskiego (fides
quae); – rozwijanie wszystkich wymiarów wiary, przez która wyraża się ona w wierze poznawanej, celebrowanej, przeżywanej i medytowanej na modlitwie; – kierowanie osoby do powierzenia się „całkowicie i dobrowolnie Bogu”: rozumu, woli,
serca, pamięci; – pomoc osobie w poznaniu powołania, do którego wybiera Bóg.
Katecheza wypełnia w ten sposób równocześnie dzieło wtajemniczenia, wychowania i nauczania38.

Jedną z istotnych form katechetycznej posługi słowa, a zarazem pedagogii
wiary szukającej zrozumienia, które urzeczywistniają się w kontekście światopoglądowego i interdyscyplinarnego pluralizmu współczesnej szkoły, jest m.in.
nauczanie religii. Nie należy zatem zapominać o tym, że:
(...) powinno ono ukazywać orędzie i wydarzenie chrześcijańskie z taką samą powagą i głębią, z jaką przedstawiają swoje treści inne przedmioty. Jednak nauczanie
religii w szkole nie sytuuje się obok tych przedmiotów jako coś dodatkowego, ale
jako element koniecznego dialogu interdyscyplinarnego. Dialog ten może zostać
wprowadzony przede wszystkim na tym poziomie, na którym każdy przedmiot
kształtuje osobowość ucznia. Takie przedstawianie orędzia chrześcijańskiego będzie wpływać na sposób, w jaki rozumie się początek świata i sens historii, podstawę wartości etycznych, funkcję religii w kulturze, przeznaczenie człowieka, relację
z naturą. Nauczanie religii w szkole za pośrednictwem tego dialogu interdyscyplinarnego daje podstawy, umacnia, rozwija i uzupełnia działania wychowawcze
szkoły39.

Wśród podstawowych warunków zaistnienia, wzmacniania i twórczego
dopełniania dydaktyczno-wychowawczych zadań szkoły za pośrednictwem
wspomnianego wyżej dialogu interdyscyplinarnego jest stan tego dialogu
między nauczycielami religii (katechetami szkolnymi) a nauczycielami innych
przedmiotów, członkami tego samego grona pedagogicznego. Nauczyciele religii jako pełnoprawni członkowie grona pedagogicznego w konkretnej placówce
oświatowo-wychowawczej, a zarazem otwarci na każdego mediatorzy w sprawach wiary, powinni liczyć się z tym, że warunki życia i wiary katechizowanych
uczniów, którzy uczęszczają na szkolne lekcje religii, charakteryzują się ciągłymi
zmianami. Dlatego katecheta nauczający religii w szkole musi być realistą i brać
pod uwagę fakt, że na jego lekcji najprawdopodobniej w jednej grupie klasowej
będą osoby wierzące, poszukujące lub doświadczające wątpliwości religijnych,
bądź też niewierzące. W związku z tym warto pamiętać o tym, aby
38

39

DOK 144; por. także: DOK: 65-68, 69-72 i 148-162; T. Nosek, Dialog katechetyczny, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, Opole 2004, s. 50-52.
DOK 73; por. także: DOK 74; T. Nosek, Pedeutologiczno-etyczne i teologiczno-moralne
zasady dialogu katechetów z nauczycielami, „Paedagogia Christiana” 2/2001(8), s. 93-106.
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(...) uczniom wierzącym pomagać w lepszym zrozumieniu orędzia chrześcijańskiego w odniesieniu do wielkich problemów egzystencjalnych wspólnych religiom
i charakterystycznych dla każdej istoty ludzkiej, w odniesieniu do wizji życia rozpowszechnionej w kulturze i głównych problemów moralnych, z jakimi boryka się
dzisiaj ludzkość. Uczniowie zaś, którzy poszukują lub doświadczają wątpliwości
religijnych, będą mogli odkryć w nauczaniu religii w szkole, czym właściwie jest
wiara w Jezusa Chrystusa, jakie są odpowiedzi, jakich udziela Kościół na ich pytania,
i skorzystają z okazji lepszego przeanalizowania własnej decyzji. Jeśli zaś uczniowie
są niewierzący, nauczanie religii w szkole nabiera cech misyjnego głoszenia Ewangelii, czyli prowadzenia do wiary, do której wzrostu i dojrzałości będzie potem, ze
swej strony, prowadzić katecheza w kontekście wspólnotowym40.

Podsumowując niniejsze rozważania na temat katechezy jako pedagogii
wiary w służbie integralnie pojętego humanizmu chrześcijańskiego na areopagu
współczesnych idei pedagogicznych, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym,
że to nie kto inny, tylko Jezus Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstający
(...) jest żyjącą, doskonałą relacją Boga z człowiekiem i człowieka z Bogiem. Od Niego pedagogia wiary otrzymuje „prawo, które obowiązuje w całym życiu Kościoła”,
a więc i w katechezie: „prawo wierności dochowanej Bogu i wierności okazywanej
człowiekowi w tym samym duchu miłości”. Będzie więc autentyczna ta katecheza, która pomaga rozpoznać Boże działanie w ciągu całego procesu formacyjnego,
rozwijając klimat słuchania, dziękczynienia i modlitwy, a zarazem zmierza do tego,
by osoba ludzka udzieliła wolnej odpowiedzi, i sprzyja czynnemu uczestniczeniu
katechizowanych41.
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Streszczenie
W dniu 15 sierpnia 2017 roku minęło 20 lat od chwili, kiedy to papież Jan Paweł II
zatwierdził Dyrektorium ogólne o katechizacji i upoważnił Kongregację ds. Duchowieństwa do jego publikacji. Część trzecia DOK została zatytułowana Pedagogia wiary.
To pod tym właśnie tytułem czytamy: „Kościół opracował w ciągu wieków niezrównany
skarb pedagogii wiary, przede wszystkim świadectwo katechetów i katechetek oraz świętych; różnorodność dróg i właściwych form komunikacji religijnej, jak katechumenat,
katechizmy, przewodniki życia chrześcijańskiego; drogocenne dziedzictwo nauk katechetycznych, kultury wiary, instytucji i posług na rzecz katechezy. Wszystkie te aspekty
tworzą historię katechezy i pełnoprawnie wchodzą do pamięci wspólnoty i działalności
katechetycznej”.
W tym kontekście jakże podobnie zaczyna brzmieć tytuł książki, dedykowanej
ks. prof. Z. Markowi SJ w 60. rocznicę urodzin i 35. rocznicę kapłaństwa: Pedagogika
wiary, wydanej przez Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” i Wydawnictwo WAM w 2007 roku. Po upływie 10 lat od tych jubileuszowych wydarzeń,
tym razem w 70. urodziny i 45. rocznicę święceń, pragnę dedykować Szanownemu
Jubilatowi, jako współtwórcy „drogocennego dziedzictwa nauk katechetycznych, kultury
wiary, instytucji i posług na rzecz katechezy” i pedagogii Kościoła katolickiego w Polsce,
niniejsze przemyślenia, które opatruję tytułem: W służbie humanizmu chrześcijańskiego
na współczesnym areopagu idei pedagogicznych. Problematyka w tej mojej pedagogiczno-katechetycznej dedykacji obejmuje: – diakonię prawdy na współczesnym areopagu
idei pedagogicznych; – podstawowe idee światopoglądu chrześcijańskiego, liberalnego
i socjalistycznego: miłość, wolność i walka a ideał „nowego człowieka”; – humanizm
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w chrześcijańskim i liberalno-socjalistycznych systemach wychowania; – pro memoria
zaś stanowi próbę odpowiedzi na pytanie: Jak katecheza jako pedagogia wiary i ważny
komponent chrześcijańskiego wychowania człowieka, może przyczyniać się do integralnego rozwoju każdej osoby ludzkiej?
Słowa kluczowe: humanizm chrześcijański, idee pedagogiczne, pedagogia wiary
Summary
In servitude of Christian humanism on contemporary areaopagus of
pedagogical ideas
20 years will have been passed in 15.08 2017 since Pope John Paul II approved the
“General Directory for Catechesis “ and authorized Congregation for the Clergy (DOK)
to publish it. The third part of DOK was entitled: “Pedagogy of faith”, where one can read
about significant Church heritage that builds the magnificence of history of catechesis.
In this context, the title of the book Pedagogy of faith, dedicated to Rev. prof.
Z. Marek SJ on the 60th anniversary of his birthday and 35th of his priesthood, is quite
similar. Pedagogy of faith was published by the Higher School of Philosophy and
Pedagogy “Ignatianum”, and the Publishing House WAM in 2007. Thus, after 10 years
from these jubilee events, the occasion of his 70th birthday and 45th anniversary of his
priestly vows, I would like to dedicate – as co- creator of precious heritage of catechesis
sciences, culture of faith, institutions and service for catechesis and the pedagogy of
the Catholic Church in Poland – the thoughts in this article to the man of the hour. In
my pedagogical-catechetical dedication I cover diaconia of truth on on contemporary
areaopagus of pedagogical ideas; fundamental ideas of Christian, liberal, and socialist
world-view: love, freedom and struggle via the ideal of the “new man”, humanism in
Christian, and liberal-socialist systems of upbringing; – pro memoria becomes an
attempt to reply to the question: How can catechesis as a pedagogy of faith and important
component in the Christian upbringing of man foster the integral development of every
human being?
Keywords: Christian humanism, pedagogical ideas, pedagogy of faith
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Nadzieja i przebaczenie w wychowaniu
z perspektywy adhortacji Amoris laetitia

Wprowadzenie
Do różnych definicji człowieka można dodać jeszcze tę: „człowiek jest istotą,
która ma nadzieję” lub „która żyje nadzieją”. Sama jego natura jest „pełna nadziei”, gdyż – jak trafnie stwierdza Josef Pieper – „jedyną odpowiedzią stosowną do rzeczywistej sytuacji egzystencjalnej człowieka jest: nadzieja”1. Nadzieja
realizuje się w konkretnej egzystencji podmiotu. Jest podstawowym sposobem
wejścia w rzeczywistość kondycji ludzkiej i uczestniczenia w niej w sposób
twórczy. Obejmuje całokształt dynamicznych procesów stawania się człowieka,
a tym samym sygnalizuje pragnienie tkwiące w każdym człowieku – nadzieję
na „pełnię bycia”.
Nadzieja wyrasta z doświadczenia zmienności świata i zmienności człowieka. Ale
widzi ona tę zmienność w sposób szczególny. Nie chodzi o zmianę stanu lub miejsca, lecz o zmienność powiązań świata z wartościami, które urzeczywistniają się
w świecie. (...) Gdy sam rdzeń mojej istoty jest zagrożony, moja nadzieja szuka
podstaw ufności w samym źródle mojego bytu. Nadzieja niesie światło, ale światło
nadziei jest rozpraszaniem jakichś uprzednio panujących ciemności. Nadzieja niesie
uspokojenie, ale uspokojenie to jest odpowiedzią na jakiś uprzedni niepokój. Nadzieja przynosi radość, ale radość nadziei jest jak kolorowanie uprzedniego smutku.
Nadzieja jest odpowiedzią na coś, co leży głębiej, co jest związane z podstawową
sytuacją człowieka w bycie2.

Słusznym wydaje się zatem podjęcie i odczytanie zagadnienia nadziei
i przebaczenia w wychowaniu, z perspektywy najnowszego dokumentu papieża
**

1
2

Ks. dr hab. Stanisław Chrobak, Profesor UKSW – Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
w Warszawie.
J. Pieper, O miłości, nadziei i wierze, Poznań 2000, s. 155.
J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei, Kraków 2000, s. 275.
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Franciszka, w którym podkreśla on, że „wielkim pytaniem nie jest, gdzie fizycznie jest dziecko, z kim przebywa w danej chwili, ale gdzie jest w sensie egzystencjalnym, gdzie się mieści z punktu widzenia swoich przekonań, swoich celów,
swoich pragnień, swoich planów życiowych”3.
Wartość nadziei i przebaczenia
Realizm wartości powoduje realizm jakościowych zmian zachodzących w samym człowieku. To istotowe związanie wartości z osobą kształtuje moralny
profil człowieka, a proces ten dotyczy zarówno natury (jako ontycznego źródła
dynamizmów), osoby (jako konkretnego podmiotu sprawczego), jak i dobra
osoby, jej godności i wartości personalistycznej (jako moralnej zasady twórczej
i integrującej świat wartości).
Człowiek jest jak płynąca poprzez czas – pieśń. Kto gra ową pieśń? Sam człowiek
jest tu instrumentem i artystą. Według jakich wartości człowiek wygrywa własne
życie? Niełatwo na to odpowiedzieć. Często wydaje się, że jest tyle wartości i tyle
„ludzkich partytur”, ilu ludzi na świecie. (...) Człowiek – jak pieśń – żyje w pośrodku
wartości, ku którym kierują się jego dążenia, jego myśli i czyny. Dąży do tego, by
mówić prawdę i słyszeć prawdę, by postępować sprawiedliwie i innych do sprawiedliwości zachęcać, by dotrzymywać słowa, by być uczciwym, by być wspaniałomyślnym. Prawda, sprawiedliwość, wierność, uczciwość, wspaniałomyślność, to
wszystko są wartości, poprzez które człowiek odnosi się do człowieka4.

Życie, które jedynie usiłuje przetrwać, jest całkowicie skupione na sobie samym i zamknięte. Natomiast życie ludzkie jest otwarte, nieustannie przekracza
siebie. Coś nas pcha do poświęceń – zanim wiemy dlaczego, po co i dla kogo.
Choć człowiek uznaje życie za znaczącą wartość, to jednak czasami odkrywa
inne wartości, które uznaje za wyższe od własnego życia i gotów jest dla nich
je poświęcić. A zatem życie jest nam nie tylko dane, ale zadane. Istotą życia
umiejętnego jest dobro i nadzieja5.
Człowiek otrzymał istnienie jako zadanie dla siebie. Ma moc nadawania
sobie lub odbierania ludzkiej twarzy. Odnosząc się do świata, buduje nie tylko
świat, ale również siebie samego. Władysław Stróżewski stwierdza:
Człowiek, który się staje, musi zawierać w sobie nie tylko możność – dynamis –
warunkującą sam proces stawania się, zmiany, ale musi mieć wytyczony cel – ideał
3
4

5

Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 261.
J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, w: Wobec wartości, red. D. von Hildebrand, J.A. Kłoczowski, J. Paściak, J. Tischner, Poznań 1984, s. 57.
Por. T. Gadacz, O umiejętności życia, Kraków 2005, s. 6-9.
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czy ideę, wedle której i ku której owo stawanie się ma być kierowane. (...) Wszędzie
tam, gdzie mówimy: „prawdziwy człowiek”, myślimy naprawdę o człowieku, który
zrealizował swe człowieczeństwo6.

Stawanie się człowieka dokonuje się w ten sposób, że zawsze dzieje się to
w nim samym, ale także wobec czegoś, a przede wszystkim w obszarze życia
codziennego: styczności, kontaktów, interakcji międzyludzkich i działań podejmowanych w oparciu o kulturowe przekonania, reguły, normy, wzory i wartości.
Dla chrześcijanina to stawanie się prowadzi do Boga jako źródła i jako najważniejszego punktu odniesienia i dopiero na tej podstawie może być ukazywane w relacjach międzyludzkich. Ma to znaczenie zarówno w życiu osobistym
poszczególnych ludzi, jak i w dziejach całych społeczności, a w konsekwencji
ludzkości. Dlatego też:
(...) pojednanie wiary z nauką buduje w człowieku i jego otoczeniu gniazdo dla
ludzkiej nadziei. Dzięki temu więcej jest dobra, przebaczenia i pojednania, a mniej
nieokreślonej przyszłości. (...) Są to niezbywalne warunki godnego życia, którym
chce sprostać i które chce dopełnić własną drogą duchową wartościowy człowiek7.

W tym kontekście nadzieja i przebaczenie kieruje człowieka w stronę świata
wartości.
Otwartość człowieka na świat świadczy nie tylko o twórczych uzdolnieniach
w kreowaniu śmiałych planów na przyszłość, lecz również dowodzi, że człowiek
jest zdolny do konfrontacji z rzeczywistością. Swoistość bycia i stawania się
człowieka wyraża się między innymi tym, że nie jest on kimś raz określonym,
dokonanym, zrealizowanym i zamkniętym. Człowiek na sposób sobie właściwy
jest otwarty i kreatywny – stający się i spełniający siebie. Od momentu zaistnienia człowieka cechuje go postawa nadziei, staje się homo esperans. Nawet po
sięgnięciu dna rozpaczy odradza się z reguły w człowieku na nowo tajemniczy
dar nadziei. To ona – nadzieja – pozwala ludzkości przeciwstawić się destruktywnemu poczuciu nihilizmu i fatalizmu w odniesieniu do samej rzeczywistości8. Głód lepszej przyszłości, tęsknota za doskonalszą rzeczywistością wskazują
na potrzebę czynienia wszystkiego co możliwe, aby człowiek nie utracił nadziei.
Cele indywidualne i zbiorowe mają kluczowe znaczenie, ponieważ stymulują
ludzi do podejmowania zorganizowanych działań będących nośnikami wartości.
Jednym z wyrazów tych dążeń i objawieniem lepszego człowieczeństwa jest
przebaczenie. Przebaczenie należy do tych pojęć, które podlegają kształtowaniu
oraz rozwojowi i
6
7

8

W. Stróżewski, W kręgu wartości, Kraków 1992, s. 37.
T. Frąckowiak, O pedagogice nadziei. Fascynacje i asocjacje aksjologiczne, Poznań 2007,
s. 197.
Por. J. Kozielecki, Psychologia nadziei, Warszawa 2006, s. 13-14.

360

Stanisław Chrobak

(...) można rozumieć j a k o m i e j s c e p r z e d e f i n i o w a n i a o s o b i s t e j t o żs a m o ś c i. W podwójnym sensie: zaskoczenia i nowości, która uderza i przemienia
człowieka, który otrzymuje przebaczenie, lecz również transformacji, zmiany perspektywy (metanoia), które zachodzą w człowieku, który umie przebaczać9.

Rodzina wyrazicielką nadziei i przebaczenia
Rodzina jest pierwszym i najważniejszym środowiskiem człowieka. W rodzinie
człowiek się realizuje i nieustannie odnawia.
Jest to związek, który ma wszystkie cechy dobrej przyjaźni: dąży do dobra drugiej
osoby, wzajemności, intymności, czułości, stabilności i podobieństwa między przyjaciółmi, które buduje się poprzez wspólne życie. Małżeństwo jednak dodaje do
tego wszystkiego nierozerwalną wyłączność, która wyraża się w stabilnym projekcie
dzielenia i wspólnego budowania całego życia. (...) Związek, który krystalizuje się
w obietnicy małżeństwa na zawsze, jest czymś więcej niż formalnością społeczną
czy pewną tradycją, bo ma swoje zakorzenienie w spontanicznych skłonnościach
człowieka. A dla wierzących jest to przymierze zawierane przed Bogiem10.

Małżeństwo, a w konsekwencji także i rodzina wyrastają z miłości. Miłość
osobowa kocha nie za to, co drugi posiada i co robi, ale bezwarunkowo, samego
człowieka. Dopiero przyjęcie kogoś takim, jakim jest, stwarza klimat zaufania.
Miłość żywi zaufanie, pozostawia wolność, wyrzeka się kontrolowania wszystkiego,
posiadania, dominacji. Ta wolność, która umożliwia istnienie obszarów autonomii,
otwartości na świat i nowych doświadczeń pozwala, aby relacja się ubogacała i nie
stała się endogamią bez perspektyw. W ten sposób małżonkowie odnajdując siebie, mogą doświadczyć radości dzielenia się tym, co otrzymali i czego się nauczyli
poza kręgiem rodzinnym. Równocześnie umożliwia ona szczerość i przejrzystość,
ponieważ kiedy ktoś wie, że inni jemu ufają i doceniają jego podstawową dobroć,
to wówczas ukazuje się takim, jakim jest, bez ukrywania. Ktoś, kto wie, że zawsze
jest podejrzewany, że jest osądzany bez litości, że nie jest kochany bezwarunkowo,
będzie wolał zachować swoje sekrety, ukryć swoje upadki i słabości, udawać kogoś,
kim nie jest. Natomiast rodzina, w której panuje solidne i miłujące zaufanie, i gdzie
zawsze powraca zaufanie mimo wszystko, pozwala, aby ujawniała się prawdziwa
tożsamość jej członków i sprawia, że spontanicznie odrzucane jest oszustwo, fałsz
i kłamstwo11.
9

10
11

M. Aletti, Przedmowa. Przebaczenie i przedefiniowanie osobistej tożsamości, w: A. Giulianini, O przebaczaniu czyli jak uleczyć duszę. Psychologiczne i duchowe sprzeczności, Kraków
2008, s. 8.
Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 123.
Tamże, 115.
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Rodzina, podstawowa naturalna wspólnota, w której człowiek żyje i działa,
przyswaja wzory postępowania, sposoby myślenia i życia. Niezwykle istotnym
jest zatem wprowadzanie w proces wychowania sytuacji działań z innymi i dla
innych wspólnego namysłu, a potem decyzji i realizacji działań ze względu na
przyjęte dobro wspólne. Dobro wspólne zrealizowane przez osobę, która spełnia czyn wspólnie z innymi, staje się potencjalnie dobrem każdego. W tym też
kontekście ważne jest uczenie szacunku do drugiego, a także szacunku do siebie,
kształtowanie postawy miłości w znaczeniu gotowości do świadomego bycia dobrowolnym darem dla drugiego, czynnego świadczenia tak rozumianej miłości.
Miłość tworzy więzi, pielęgnuje relacje, tworzy nowe sieci integracji, buduje
silne więzi społeczne. Jest prawdziwym źródłem nadziei. Nadzieja nie istnieje
w życiu człowieka, który zamyka się w sobie, który siebie stawia w centrum. Jest
otwartością, dyspozycyjnością człowieka otwartego i zaangażowanego w komunię z innymi ludźmi. Nadzieja jest nie tylko siłą dynamiczną dla tego, kto
ją żywi – ale i dla tego, komu się ją okazuje jako zaufanie12. Przebaczenie zatem
wpisane w codzienność życia rodzinnego i nieustanne relacje wewnątrzrodzinne służyć mogą utrzymaniu i rozwojowi więzi w rodzinie, integracji małżeństwa
i rodziny, zachowaniu i umacnianiu wspólnotowości rodziny.
Uprzejma miłość tworzy więzi, pielęgnuje relacje, tworzy nowe sieci integracji, buduje silne więzi społeczne. W ten sposób chroni samą siebie, bo bez poczucia przynależności nie można podtrzymać poświęcenia dla innych, każdy w końcu szuka
jedynie własnej wygody i współżycie staje się niemożliwe. Osoba antyspołeczna
wierzy, że inni istnieją w celu zaspokojenia jej potrzeb, a kiedy to czynią, wypełniają
jedynie swój obowiązek. Nie ma więc miejsca na uprzejmość miłości i jej język.
Ten, kto kocha, jest zdolny, by powiedzieć słowa otuchy, które koją, umacniają, dają
pociechę, które pobudzają13.

W rodzinie dojrzewa doświadczenie komunii między osobami. Najczęściej
jest ona miejscem, w którym po raz pierwszy odnajdujemy swoje głębokie korzenie. Wiele osób działa przez całe życie w pewien sposób, ponieważ uznają
go za cenny, gdyż przyswoiły go sobie od dzieciństwa: „tak mnie nauczono”,
„to mi wpojono”. Rodzina jest niezastąpioną szkołą człowieczeństwa. To dzięki
niej człowiek odkrywa prawdę i w jej przestrzeni może doświadczać miłości,
wyrażając się poprzez swoją wolność. W kontekście rodzinnym uczymy się odnajdywania bliskości, opiekuńczości, pozdrawiania się nawzajem. Tu łamie się
pierwszy krąg egoizmu, aby uznać, że żyjemy obok innych, z innymi, którzy
są godni naszej uwagi, naszej życzliwości, naszej miłości. W oczywisty sposób
12

13

Por. S. Chrobak, Podstawy pedagogiki nadziei. Współczesne konteksty w inspiracji personalno-chrześcijańskiej, Warszawa 2009, s. 47-49.
Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 100.

362

Stanisław Chrobak

zależy to od siły jej kapitału kulturowego oraz od intensywności i jakości zachodzących w niej interakcji14. Nadzieja zatem
(...) wskazuje na kogoś, kto wie, że drugi może się zmienić. Zawsze wierzy, że możliwe jest dojrzewanie, niespodziewany wybuch piękna, że najbardziej ukryte potencjalności jego istoty kiedyś wydadzą pierwsze pędy. To nie znaczy, że wszystko
w tym życiu się zmieni. Pociąga za sobą akceptację, że niektóre rzeczy nie wypadną
tak, jakbyśmy chcieli, ale być może Bóg pisze prosto po krzywych liniach tej osoby
i wyciągnie jakieś dobro ze zła, jakiego nie udaje się jej przezwyciężyć na tej ziemi15.

Proces przemian, w którego następstwie kształtuje się pozytywna postawa
wobec siebie i innych ludzi, właściwa hierarchia wartości, aktywność i zaangażowanie, zdolność podejmowania i realizowania ról odpowiednich do wieku
osoby i wymagań środowiska, stanowi o kształcie osobowości i poziomie jej
dojrzałości. Wzrastanie człowieka łączy się z wyrażeniem zgody na trud rozwoju – niezależnie od okoliczności zewnętrznych czy wewnętrznych – którego
istotą jest przekraczanie siebie i ukierunkowanie na realizację wartości wyższego rzędu. Stawanie się człowieka dokonuje się w nim samym, ale także wobec
kogoś i czegoś16. Papież Franciszek stwierdza:
Być może największym zadaniem mężczyzny i kobiety w miłości jest to, aby uczynić
siebie nawzajem bardziej mężczyzną i bardziej kobietą. Przyczynić się do rozwoju
i pomóc drugiej osobie ukształtować się w swojej własnej tożsamości. Z tego względu miłość jest dziełem dokonywanym osobistym zaangażowaniem. (...) Bo nawet
w chwilach trudnych druga osoba nadal zaskakuje i otwierają się nowe drzwi, żeby
się spotkać, jakby to było po raz pierwszy. Na każdym nowym etapie ciągle na nowo
kształtują siebie nawzajem17.

Miłość warunkiem nadziei i przebaczenia
„Tylko miłość jest zdolna wychowywać, bo tylko miłość może chcieć prawdziwego dobra wychowanka i tylko ona ma dość sił, aby trud wychowania udźwignąć”18. Czynny charakter miłości ujawnia się w trosce o innego, poszanowaniu,
poznaniu oraz odpowiedzialności i oznacza profesjonalne zorientowanie się
14

15
16
17
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Por. M. Sobecki, Rodzinne uwarunkowania kształtowania tożsamości, „Pedagogika Społeczna” 2016, nr 1(59), s. 126; Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 276.
Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 116.
Por. M.A. Krąpiec, Ja – człowiek. Zarys antropologii filozoficznej, Lublin 1986, s. 289-290.
Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 221.
J. Bagrowicz, S. Jankowski, Pan Bóg twój, wychowuje ciebie (Pwt 8,5). Studia z pedagogii
biblijnej, Toruń 2005, s. 223.
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wychowawcy, co faktycznie jest dziecku potrzebne w jego rozwoju, odkrycie
w każdym wychowanku osoby rozumnej, wolnej i odpowiedzialnej, wrażliwej na dobro, prawdę i piękno, zdolnej do autorefleksji, samorealizacji, twórczości, transcendencji. Wspieranie rozwoju osobowego wymaga od rodziców
i wychowawców odpowiedniego przygotowania i dojrzałości. Tylko człowiek
wewnętrznie wolny, akceptujący siebie i innych, podejmujący trud rozwoju
samego siebie, może w sobie ukształtować postawę miłości. Postawa miłości jest
postawą otwartą na wspólną afirmację wartości. Miłość jako postawa służenia
innym staje się głównym źródłem rozwoju uczuć19. Papież Franciszek podkreśla:
Zjednoczeni w miłości małżonkowie doświadczają piękna ojcostwa i macierzyństwa; dzielą między sobą plany i trudy, pragnienia i zmartwienia; uczą się wzajemnej
troski i wzajemnego przebaczenia. W tej miłości świętują swe chwile szczęśliwe
i wspierają się w trudnych przejściach dziejów swego życia. (...) Piękno wzajemnego
daru jest bezinteresowne, radość z powodu rodzącego się życia i pełna miłości
opieka wszystkich członków rodziny, od małych dzieci do starców, to tylko niektóre
z owoców, które czynią wyjątkową i niezastąpioną odpowiedź na powołanie rodziny,
zarówno dla Kościoła jak i dla całego społeczeństwa”20.

Miłość jest odpowiedzialnością Ja za Ty, na bazie której można dopiero
działać, uzdrawiać, wychowywać, wspierać czy pomagać. Miłość powoduje
w człowieku zdolność do przekraczania samego siebie. Jest relacją osobową i stanowi podstawowy dynamizm bytu osobowego. Jest dynamiczna, dobra i wyrozumiała, ale nie jest ślepa na wady człowieka. Miłość w swej istocie to wzajemne
powiernictwo nadziei, które wyznacza zawsze horyzont doświadczenia Drugiego. Patrząc na twarz Innego widzimy także jego nadzieję. Powiernictwo jest tu
dwustronne: nie tylko sam przyjmuję nadzieję Drugiego, lecz także Drugiego
obarczam moją nadzieją21. „Zatem miłość może wykraczać poza sprawiedliwość
i rozdawać się darmo, «niczego się za to nie spodziewając» (Łk 6,35), aż do największej miłości, «gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich» (J 15,13)”22.
W tym też kontekście przebaczenie jest w swej istocie ważną wartością osobową
i jako takie może być osobotwórczym darem. Skrzywdzony, wybaczając i nie
chowając urazy mimo bólu i niemożności zapomnienia, mimo oporów ambicjonalnych uznając jednak ludzką godność winowajcy, zakłada istnienie w nim
jakiegoś osobowego dobra. Nie odmawia mu prawa do pozytywnej przemiany,
jest gotowy podjąć trud okazania mu zaufania, szacunku i osobowej miłości.
19
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Por. M. Ryś, Wspieranie rozwoju osobowego w rodzinie, w: W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna, red. M. Ryś, M. Jankowska, Warszawa 2007, s. 36-38.
Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 88.
Por. J. Tischner, Jak żyć?, Wrocław 1997, s. 81-85.
Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 102.
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Wszystkie wymiary tej sytuacji wymagają świadomej decyzji, jak również odpowiedzialności za osobowe funkcjonowanie własne i Drugiego, respektowanie
godności wszystkich uczestników. Odpowiedzialność ta zmusza do szukania
takich sposobów wyrażenia przebaczenia, które nie stwarzałyby wrażenia pobłażania złu, akceptowania krzywdy, tolerancji dla krzywdzenia, łatwego uniewinniania. Po obu stronach tej relacji mamy w istocie do czynienia z sytuacją „bycia
darem” ze względu na uznanie w sobie i w drugim osoby ludzkiej23.
Dziś wiemy że abyśmy mogli przebaczyć, trzeba przejść przez wyzwalające doświadczenie zrozumienia i wybaczenia sobie samym. Wiele razy nasze błędy lub krytyczne spojrzenie ludzi, których kochamy, spowodowały, że utraciliśmy miłość do
samych siebie. Prowadzi to nas w końcu do wystrzegania się innych, uciekania od
uczucia, napełniając się lękiem w relacjach międzyosobowych. Tak więc, możliwość
obwiniania innych staje się fałszywą ulgą. Trzeba się modlić z naszą własną historią,
zaakceptować siebie, umieć żyć z własnymi ograniczeniami, a także przebaczyć
sobie, abyśmy mogli mieć tę samą postawę wobec innych24.

Miłość zaczyna się tam, gdzie dostrzega się w człowieku osobę. Ideałem
chrześcijańskim, zwłaszcza w rodzinie, jest miłość mimo wszystko. Rodzina
jest najbardziej naturalnym, oczywistym miejscem urzeczywistniania się przebaczenia w imię przyjętych wartości, w codzienności relacji międzyludzkich
i w procesie nabywania umiejętności przebaczenia. Relacja małżeńska, relacja
między rodzicem a dzieckiem, relacje braterskie czy też inne możliwe międzypokoleniowe relacje w rodzinie są miejscem na wzajemne wybaczenie. Istotą
przebaczenia w rodzinie jest wzajemność. Dziecko poprzez codzienne życie
w rodzinie jest wprowadzane w znaczenia, rozpoznaje i interpretuje otaczającą
rzeczywistość. Czas doświadczenia nie jest tu ostatecznie zamknięty, zawsze
istnieje możliwość zmian dotykających egzystencji podmiotu doświadczającego25. W relacji człowieka do człowieka nadzieja jest wiarą w dobro w drugim
człowieku i w przyszłość tego dobra – w rozwój i sens tego rozwoju. Tym samym
struktura konstytucji fenomenu nadziei zbieżna jest ze strukturą daru. Dar jest
wezwaniem, na które trzeba odpowiedzieć. Nadzieja sprawia, że człowiek wciąż
może przekraczać swoje ograniczenia.
Niezbędne jest również uwrażliwienie dziecka czy nastolatka, że złe działania mają
swoje konsekwencje. Trzeba obudzić zdolność postawienia się w sytuacji innej osoby i wyrazić skruchę z powodu jej cierpienia, gdy wyrządziło się jej zło. Niektóre
23
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Por. K. Olbrycht, Wychowanie do przebaczenia, „Paedagogia Christiana” 2/38(2016), s. 5253.
Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 107.
Por. D. Opozda, Przebaczenie w rodzinie – implikacje pedagogiczne, „Paedagogia Christiana”
2/38(2016), s. 132-134.
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sankcje – wobec agresywnych zachowań antyspołecznych – mogą częściowo spełniać ten cel. Ważne jest zdecydowane kierowanie dziecka, aby prosiło o przebaczenie i naprawiło szkody wyrządzone innym. Gdy proces wychowawczy ukazuje
swoje owoce w dojrzewaniu wolności osobistej, wówczas samo dziecko w pewnym
momencie zacznie uznawać z wdzięcznością, że dobrem było dla niego wzrastanie
w danej rodzinie, a także znoszenie wymagań stawianych przez proces formacyjny26.

Każdy człowiek nosi w sobie niepowtarzalną tajemnicę własnego losu.
W każdym żyje nadzieja i oczekiwanie na życie spełnione. Wszystko to sprawia, że chrześcijanin może być pewny spełnienia się Bożych obietnic, a wiara
w Chrystusa jest nie tylko gwarantem i pewnym fundamentem każdej nadziei,
ale także jej źródłem. Chrześcijanin w akcie nadziei ma świadomość miłości
Boga. Z Chrystusem i przez Niego może pozostać człowiekiem nadziei. To On
jest pełnią tego wszystkiego, co Bóg ofiarował człowiekowi. Odsłania cały dynamizm życia chrześcijańskiego, które jawi się przede wszystkim jako życie
na wzór Zmartwychwstałego, to znaczy jako „nowe życie w Chrystusie”27. Jak
stwierdza papież Franciszek:
To zakłada doświadczenie Bożego przebaczenia, usprawiedliwienia darmo danego, a nie ze względu na nasze zasługi. Zostaliśmy ogarnięci miłością uprzedzającą
wszelkie nasze dzieło, która zawsze daje nowe szanse, promuje i pobudza. Jeśli zaakceptujemy, że Boża miłość jest bezwarunkowa, że miłości Ojca nie trzeba kupować
lub za nią zapłacić, to możemy wówczas kochać ponad wszystko, przebaczać innym,
nawet gdyby byli wobec nas niesprawiedliwi. W przeciwnym razie, nasze życie rodzinne nie będzie już miejscem zrozumienia, wsparcia i pobudzenia, ale miejscem
stałego napięcia lub wzajemnego udręczenia28.

Zakończenie
Wychowanie jest nauką bycia osobą. Bycie osobowe, które stanowi spełnienie
powołania człowieka, otwiera na uczestnictwo w wartościach i ich urzeczywistnianiu. Mając doświadczenie bezpośredniego lub pośredniego kontaktu
z realizowanymi w życiu wartościami, można świadomie szukać uzasadniających je argumentów, poznawać konsekwencje różnych sposobów ich hierarchizowania, analizować teoretycznie i praktycznie ich rodzaje, pogłębiać ich
rozumienie, miejsce i rolę w świecie. Największe znaczenie w tym procesie ma
osobiste doświadczenie związane z realizowaniem danej wartości, odczucie na
26
27
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Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 268.
Por. M.G. Mascirelli, La grande speranza. Commento organico all`Enciclica «Spe Salvi» do
Benedetto XVI, Pian di Porto 2008, s. 52-57.
Franciszek, Adhortacja apostolska Amoris laetitia, 108.
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sobie praktycznego wymiaru służenia przez kogoś danej wartości, znalezienia
się w kręgu zachowań i postępowania, które z tego wynikają29. W perspektywie
traktowania człowieka jako osoby chodzi o ukazanie nadziei i przebaczenia jako
wartości osobowej, przebiegającej w sytuacji zorientowanej osobowo. Rodzina
jest najbardziej naturalnym miejscem urzeczywistniania się nadziei i przebaczenia w imię przyjętych wartości w codzienności życia rodzinnego i relacji
międzyludzkich.
Starsi wnoszą pamięć i mądrość doświadczenia, zachęcającą, by nie powtarzać niemądrze tych samych błędów z przeszłości. Młodzi wzywają nas do rozbudzenia
i pogłębienia nadziei, ponieważ noszą w sobie nowe tendencje ludzkości i otwierają
nas na przyszłość, abyśmy nie zamknęli się w nostalgii za strukturami i zwyczajami,
które nie są już nosicielami życia w dzisiejszym świecie30.
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Streszczenie
Człowiek otrzymał istnienie jako zadanie dla siebie. Wychowanie jest nauką bycia osobą.
Bycie osobowe, które stanowi spełnienie powołania człowieka otwiera na uczestnictwo
w wartościach i ich urzeczywistnianiu. W perspektywie traktowania człowieka jako
osoby chodzi o ukazanie nadziei i przebaczenia jako wartości osobowej, przebiegającej
w sytuacji zorientowanej osobowo. Rodzina jest najbardziej naturalnym miejscem urzeczywistniania się nadziei i przebaczenia w imię przyjętych wartości w codzienności życia
rodzinnego i relacji międzyludzkich. W rodzinie człowiek się realizuje i nieustannie
odnawia.
Słowa kluczowe: osoba, rodzina, nadzieja, przebaczenie, wartości
Summary
Hope and forgiveness in education from the perspective of
the Amoris laetitia exhortation
Man has been given existence as a task for himself. Education is the upbringing to be
a person. Being a person that fulfils the vocation of a man opens up participation in
values and their realization. From the perspective of treating a man as a person, this is
about showing hope and forgiveness as a personal value in a person-oriented situation.
The family is the most natural place for the realization of hope and forgiveness in the
name of accepted values in the daily routine of family life and interpersonal relations. In
the family, a person realizes and constantly renews themselves.
Keywords: person, family, hope, forgiveness, value
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Tradycyjne i współczesne środowiska
wychowania chrześcijańskiego

Wprowadzenie
Ze względu na okolicznościowy charakter mojej wypowiedzi zanim dokonam
wprowadzenia w istotę wychowania chrześcijańskiego, odwołam się do Romano
Guardiniego, który, wskazując na wiarygodność wychowawcy, czynność wychowania utożsamiał z dodawaniem komuś odwagi do bycia sobą. Uważał, że
zadaniem wychowawcy jest pobudzanie czyjegoś rozwoju, co dokonuje się m.in.
poprzez zwracanie uwagi, zachętę, stosując różnego rodzaju metody. Jednak
najważniejszą siłę wychowawcy dostrzegał w wymaganiu od siebie, zmaganiu
się ze sobą, gdyż tylko własnym przykładem można kogoś zachęcić do rozwoju1.
Przyznając się do duchowego i merytorycznego pokrewieństwa z rozwijaną
przez o. Zbigniewa Marka pedagogiką towarzyszenia, swoją wypowiedzą chciałabym podziękować za lata dodawania mi odwagi do bycia sobą i pobudzania
mojego rozwoju naukowego w obszarze chrześcijańskiej pedagogiki religijnej
i wychowania do wiary.
Obserwując to, co aktualnie dzieje się z dziećmi i młodzieżą, możemy
stwierdzić, że mamy do czynienia z wyraźnym kryzysem wychowania jako
takiego, a chrześcijańskiego w szczególności. Widomym tego znakiem jest
zniekształcony (niechrześcijański) obraz Boga przekazany przez rozmaite sekty
i ideologie, brak prawdziwej wizji człowieczeństwa i życia codziennego oraz
ewidentny kryzys wychowawców. Trzeba przyznać, że lansowane we współczesnej pedeutologii koncepcje – nauczyciela w działaniu, refleksyjnego praktyka, transformatywnego intelektualisty i tym podobne – są bardzo atrakcyjne
i godne uwzględnienia w kształtowaniu osobowości nauczyciela. Jednak „każdy
**
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z tych nauczycieli powinien mieć – jak słusznie zauważa Tadeusz Lewowicki –
wcześniej opanowaną wiedzę i nabyte umiejętności umożliwiające pomyślną
pracę”2.
Żyjąc na przełomie stuleci jesteśmy świadkami gwałtownych przemian społecznych, kulturowych i cywilizacyjnych dokonujących się w całym świecie.
Trudno nie dostrzec, że procesy przemian kulturowych, obyczajowych, politycznych, społecznych, gospodarczych, czy naukowo-technicznych powodują
konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie standardów jakości
kształcenia i wychowania na każdym etapie edukacji i rozwoju. Warto zauważyć
i zdawać sobie sprawę, że oprócz klasycznych i sprawdzonych instytucji wychowawczych, którymi dotąd były rodzina, szkoła i Kościół, pojawił się anonimowy
wychowawca, którym są media na czele z Internetem, a jego wpływ może być
bardzo pozytywny, ale może też być zatrważająco negatywny.
Jest on w tym sensie anonimowy, że jest ukryty, zatrudnia i finansuje tych dziennikarzy i pracowników, którzy realizują jego program, często żerujący na ludzkich
słabościach, podważający tradycyjne wartości, mający nierzadko na celu rozkład
moralny i duchowy człowieka3.

Ponadto wyniki badań pedeutologicznych dostarczają dowodów na to, że
zarówno poglądy nauczycieli, jak i poglądy społeczności lokalnych (w tym rodziców i uczniów), zgodne są co do tego, że nauczyciel powinien przede wszystkim „dobrze uczyć”. Ani nauczyciele, ani ich społeczne otoczenie nie dostrzegają
potrzeby szczególnej aktywności pozaszkolnej nauczycieli, co więcej, nawet nie
oczekują takiej aktywności. Można zatem mówić o zaniku ukształtowanego
przed laty „modelu” nie tylko wychowania jako takiego, a chrześcijańskiego
w szczególności, ale także o kryzysie zawodu nauczycielskiego, manifestującego
się w zaniku utrwalonej w tradycji wizji nauczyciela i wychowawcy4. Równocześnie na naszych oczach propaguje się niszczenie autorytetów, zasad moralnych
i norm obyczajowych. Na gruncie samej pedagogiki coraz częściej hołduje się
błędnym i naiwnym koncepcjom wychowania dalekim od całościowej i realistycznej wizji człowieka. Szczególnie mam tu na uwadze wszelkie zjawiska
marginalizowania wychowania. Jest to widoczne w formie psychologizmu, socjologizmu, pedagogiki negatywnej, antyautorytarnej, pragmatycznej, postmodernistycznej i zastępowania terminu „wychowanie” określeniem „edukacja”,
rozumianym jedynie jako „kształcenie”, wreszcie wulgaryzacji czy utopijności samego wychowania. Tej ostatniej upatruję między innymi w odrzucaniu
2
3

4

T. Lewowicki, Problemy kształcenia i pracy nauczyciela, Warszawa–Radom 2007, s. 8.
I. Dec. Przedmowa, w: S.C. Michałowski, Pedagogika osoby, Personalistyczne spotkania
dialogowe w edukacji, Toruń 2017, s. 14.
T. Lewowicki, Problemy kształcenia i pracy nauczyciela, dz. cyt., s. 69-70.
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wszelkich wzorów i autorytetów lansowanych przez dorosłych na rzecz młodzieżowych fascynacji życiem idoli, którzy dla młodych ludzi stają się skarbnicą
wzorów osobowych przy czynnym udziale bezmyślnego i często niemoralnego
świata show-biznesu5. Wobec takiego stanu rzeczy nie dziwi fakt, że kraje starego kontynentu europejskiego na różne sposoby manifestują potrzebę wychowania, poprzez które tworzona byłaby osoba, historia i społeczeństwo.
Wprowadzenie w istotę wychowania chrześcijańskiego
Ranga wychowania sprawia, że wielu pedagogów, psychologów, teologów, filozofów, socjologów i polityków kieruje swoje zainteresowania na to, co składa
się na treść, kierunek i sposób wychowania człowieka. Powszechnie wiadomo,
że zarówno jakość życia w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, a tym
samym przyszłość społeczeństw, ludów i narodów uwarunkowana jest jakością wychowania. Pomimo że powstało na ten temat wiele różnorodnych teorii
i opracowań, to problem wychowania młodego pokolenia, będąc „sztuką nad
sztukami”, pozostaje kwestią ciągle otwartą, potrzebującą nowych rozwiązań
i inspiracji w każdym pokoleniu6. Stąd szczególnie w świecie współczesnym
„lansującym wzorce wychowawcze opatrywane mianem «neutralnych aksjologicznie» i niosącym niejednokrotnie zamierzoną destrukcję moralnych
fundamentów życia społecznego i indywidualnego”7, istnieje pilna potrzeba
odnowienia i rekonstrukcji takiego wychowania i takich systemów wartości,
które nie dewaluowałyby się tak łatwo, ale miały moc opierania się naciskowi
dehumanizacji cywilizacji współczesnej8. Niewątpliwie taką szansę niesie chrześcijańska tradycja wychowawcza, na którą składają się sprawdzone przez wieki
ideały, zasady i wartości. Są one związane z realistycznie pojmowaną naturą
5

6

7

8

E. Kubiak-Szymborska, D. Zając, Wokół podstawowych zagadnień teorii wychowania, Bydgoszcz, 2002, s.124, Por. też A. Rynio, Wzory osobowe a budowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy w: Sprawności moralne a przestrzenie pedagogiczne, red. I. Jazukiewicz,
E. Rojewska, Szczecin 2017, s. 15-44.
Por. A. Rynio, „Wczoraj” i „Dziś” Katolickiej Myśli Pedagogicznej w kontekście współczesnych wyzwań wychowawczych, w: Pedagogika chrześcijańska. Tradycja współczesność nowe
wyzwania, red. J. Michalski, A. Zielińska, Toruń 2010, s. 71-87; taż, Przedmowa, w: Wychowanie chrześcijańskiego między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 19
i nast.; taż, Specyfika religijnego wychowania w rodzinie, „Roczniki Pedagogicze TN KUL”
4(40), 2012, s. 107-126.
J. Życiński, Wiara chrześcijańska w dialogu z kulturą współczesną według Jana Pawła II,
„Ethos” 11:1998, nr 1/2(41/42), s. 139.
M. Nowicka-Kozioł, Odpowiedzialność w świetle alternatyw współczesnego humanizmu,
Warszawa 1997, s. 10.
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ludzką, wewnętrznymi i zewnętrznymi czynnikami rozwojowymi człowieka
i obowiązującym w chrześcijaństwie etosem. Jednak etos ten jest wielorako
deprecjonowany. Problem polega na tym, że niejednokrotnie ludzie realizujący
siebie w coraz bardziej „poganiającym” świecie, w tym także ochrzczeni, dopasowując swoje poglądy i wybory życiowe do opinii publicznej, żyją tak, jakby
Boga, który jest Stwórcą, Uświęcicielem, Zbawicielem, Sędzią i Panem, nie było.
Stąd zaczyna funkcjonować błędne mniemanie, jakby człowiek w sprawie swojego zbawienia był samowystarczalny.
Postępujące procesy laicyzacyjne i deprecjonowanie chrześcijaństwa owocują różnego rodzaju patologiami manifestującymi się również na płaszczyźnie współczesnych koncepcji pedagogicznych i wychowania, o którym coraz
głośniej, że jest „w kryzysie i na rozdrożu”. Wobec zanegowania wiary w moc
oddziaływań wychowawczych na życie ludzkie potrzebą chwili pozostaje pogłębiona refleksja nad człowiekiem widzianym integralnie jako byt osobowy,
zdolny do poznania prawdy, miłości i wolności. Człowiek jako istota rozumna
i wolna do pełnego osobowościowego rozwoju potrzebuje wychowania, które
byłoby przekazywaniem młodemu człowiekowi prawdy o świecie, o człowieku,
o Bogu. Brak prawdy, wolności i miłości lub ich karykatury sprawiają, że nawet
w najbardziej rozwiniętych cywilizacjach (Europa, Ameryka) z łatwością dostrzec można przejawy zorganizowanego zła, dążącego niekiedy do zniszczenia
wszystkich narodów, religii, moralności i całego wszechświata. Struktury tego
zła prowadzą w rezultacie do samotności, zagubienia sensu życia i bezradności
wobec zadań życiowych. Rośnie też liczba osób uzależnionych od cielesności,
swoich emocji, pieniędzy, władzy, alkoholu, narkotyków. Poszerza się krąg osób
negujących sens wpisany w życie człowieka i świata. Osoby te często odrzucają
ideę celowości, normy moralne, absolutyzują wolność i lansują pogląd, że rozwój życia ludzkiego nie dokonuje się na „linii niebo–ziemia”, lecz jedynie na
płaszczyźnie horyzontalnej. Z tego powodu pojawia się też ryzyko, że wyrośnie
pokolenie młodych, którzy czują się sierotami, bez ojców i bez mistrzów. Odrzucenie sprawdzonych i pewnych strategii wychowawczych owocuje brakiem
pewności w działaniu i sprawia, że codzienne życie zamiast być źródłem radości
i nadziei, staje się nieznośnym ciężarem9.
Z dotychczasowych moich badań, którym poświęciłam ponad 30 lat, wynika, że wychowanie chrześcijańskie w swej wielości celów, nie pomniejszając
rozwoju osobowego, społecznego i kulturalnego, nie pomija wymiaru życia
religijnego i duchowego. Chodzi nie tylko o wychowanie porządnych ludzi rozumiejących i szanujących własne człowieczeństwo w wymiarze indywidualnym i społecznym, ale przede wszystkim ludzi, którzy by byli świadomi swego
9

I. Dec. Przedmowa, w: S.C. Michałowski, Pedagogika osoby, Personalistyczne spotkania
dialogowe w edukacji, dz. cyt., s. 20.
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powołania i otrzymanego daru wiary. Ma to być wychowanie w duchu Ewangelii,
a więc zgodnie z odwiecznym przeznaczeniem, czyli ma prowadzić do Boga
jako źródła wszelkiej prawdy. Rozwijając świadomość otrzymanego daru wiary,
w rezultacie zmierza się do naśladowania Jezusa Chrystusa jako najwyższego ideału człowieka. Biorąc z tego, co Boże, należy przebóstwiać siebie, co ma
znaleźć swoje odzwierciedlenie w świadectwie świętości opartej na cnotach
boskich i moralnych. Ideał ten jest głoszony przez ponad dwutysiącletnią tradycję obowiązującą w Kościele i polega na łączności człowieka ochrzczonego
z Chrystusem (przez łaskę) oraz na doskonałości chrześcijańskiej w myśl słów
Ewangelii wypowiedzianych przez Chrystusa: „Bądźcie wy tedy doskonali, jak
Ojciec wasz niebieski doskonały jest” (Mt 5,48).
Integracja natury i łaski, będąc nadrzędnym celem tego wychowania sprawia, że jest ono ambitne, szlachetne i optymistyczne. Ujmowanie człowieka jako
jedności materialno-duchowej zdaje się wyznaczać zadania wychowawcze. Idą
one w dwu kierunkach: formacji duchowej i kształtowania postawy zewnętrznej.
Formacja obejmuje troskę o osobiste wychowanie religijne, pozytywne i roztropne wychowanie moralne, uczenie oceny wartości i osobistych wyborów,
doskonalsze poznanie i miłowanie Boga. Drugi kierunek obejmuje rozwój poczucia odpowiedzialności, przygotowanie do życia społecznego i chrześcijańskie
kształtowanie świata. Zadania te wzajemnie ze sobą korelują i pozostają w ścisłej
łączności ze sobą, tworząc nierozerwalną jedność. Ich celem jest pełny rozwój
osobowości człowieka.
Aby ten cel osiągnąć, potrzebna jest człowiekowi pomoc. Potrzebne jest
budzenie świadomości daru wiary, o którą należy zabiegać i troszczyć się o jej
rozwój. Dokonuje się to między innymi poprzez rozwijanie refleksji nad wartością własnego istnienia, człowieczeństwa i osobowości chcianej przez samego
Stwórcę. Pomoc ta jest człowiekowi potrzebna, by mógł on dojść do harmonii
rozwoju właściwości fizycznych, moralnych, religijnych i intelektualnych.
Wychowanie chrześcijańskie, stawiając sobie jako wzór i model Boga-człowieka, wychowuje do życia wiecznego. Perspektywa ta ukierunkowuje
na nieskończoność, budzi w ludziach otuchę i nadzieję pomimo upadków
i niepowodzeń. Wychowanie to wyprowadza człowieka z ciasnego koła spraw
osobistych, każe mu przekraczać siebie i szukać przyczyny własnego istnienia,
sensu i celu. Dąży do tego, aby wszystkie władze człowieka były rozwinięte.
Wychowanie to daje możliwość stawania się tym, kim na mocy wszczepienia
przez chrzest w Chrystusa być się powinno. Dokonuje się to na drodze możliwości stawania się nowym człowiekiem, człowiekiem Bożym, człowiekiem
świętym; świętość ta realizuje się na drodze miłości, nie wyłączając heroicznej
miłości nieprzyjaciół i wrogów, a także na drodze ofiary i wyrzeczenia. Człowiek ochrzczony, wprowadzony w tajemnicę Zbawienia, wie, że swoją osobową pełnię osiąga akceptując prawdę o Bogu, samym sobie i świecie. Wie, że
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pełnię tę może zrealizować jako człowiek zawierzenia, nadziei, miłości, ofiary
i służby. Akceptuje odpowiedzialność za własne przeznaczenie, zaś świadomość prawdy o grzechu i słabości prowadzi go do poddania się Bogu i pójścia
za Nim poprzez przyjęcie obowiązków, jakich bycie chrześcijaninem wymaga
tak wobec Boga, siebie, innych, jak i otaczającej rzeczywistości. Chrześcijanin,
świadom swego powołania do świętości, wie, że ma być misjonarzem, i to
niezależnie od miejsca i okoliczności, w których się znajduje. Pragnie i robi
wszystko, by inni poznali prawdziwego Boga w osobie tego, którego Bóg posłał – Jezusa Chrystusa, żeby uwierzyli i poprzez jedność stali się dla innych
znakiem nowości życia.
Mając na uwadze szczegółowy opis celów i zadań wychowania chrześcijańskiego, odsyłam do licznych opracowań naszego zacnego Jubilata o. Zbigniewa
Marka, jak również do artykułu ks. prof. Mieczysława Rusieckiego10.
Znaczenie rodziny w wychowaniu
W tej części mojej wypowiedzi, mając na względzie pedagogię rozwijaną przez
naszego Jubilata, spróbuję nakreślić to, co należy czynić i jak działać, jakie wykorzystać formy i metody, aby ukazany wcześniej ideał wychowawczy mógł być
w życiu realizowany. Spróbuję uwzględnić wybrane metody i środki warunkujące skuteczność oddziaływań wychowawczych trzech środowisk wychowujących:
rodziny, Kościoła, szkoły.
Skuteczność oddziaływań wychowawczych zależy od wielu czynników. Warunkowana jest strukturą cech osobowościowych wychowanka, wartościami,
jakie są przekazywane, jak również celami, jakie chce się osiągnąć. Z drugiej
strony zależy od jakości formalnej przekazu tych wartości, czyli od tego, w jaki
sposób są one przekazywane. Warto też zdać sobie sprawę z tego, że oddziaływania wychowawcze przyjmowane są w sposób wybiórczy i mają swoje formy.
Te ostatnie można podzielić na instytucjonalne i pozainstytucjonalne. Pierwszą
grupę stanowią takie podmioty wychowujące, jak: rodzina, Kościół, szkoła,
państwo.
Jakie zatem znaczenie w wychowaniu chrześcijańskim przypada rodzinie?
Przede wszystkim rodzina jest uprzywilejowanym środowiskiem przygotowującym do podjęcia powołania chrześcijańskiego. To w rodzinie formują się
właściwe postawy wobec Boga Stwórcy i Zbawcy jako fundamentalne dla życia
moralnego. W rodzinie dziecko uświadamia sobie, że jest współpracownikiem
10

M. Rusiecki, Cele wychowania chrześcijańskiego w nawiązaniu do teorii warstwicowej Stefana Kunowskiego, w: Wychowanie chrześcijańskie – między tradycją a współczesnością,
red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 128-159.
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Boga i uczy się to realizować. We wspólnocie rodzinnej – o czym pisałam wielokrotnie – dziecko odnajduje swoją pozycję społeczną, odkrywając swoje powołanie i godność pracy ludzkiej11. Rodzina jako wspólnota miłości, o ile potrafi
nią być, stwarza najbardziej sprzyjające warunki do wychowania właściwych
postaw wobec innych ludzi. Jako domowy Kościół wprowadza dziecko w życie
wiary i do odpowiedzialności za nią. Ona też wprowadza dziecko w życie sakramentalne i wdraża je w służbę miłości wobec bliźnich i odpowiedzialności za
jakość życia we wspólnocie Kościoła. Jako instytucja wychowująca jest środowiskiem pełnego rozwoju człowieka we wszystkich jego wymiarach. Ona też jest
miejscem uświęcenia i religijnego wychowania człowieka, które dokonuje się
poprzez wprowadzenie w poznanie Boga, wprowadzenie do modlitwy, liturgii
Kościoła i światopoglądu chrześcijańskiego. W rodzinie dokonuje się budzenie
świadomości sumienia i wolności osoby. W niej człowiek dorasta do miłości
i odpowiedzialnego rodzicielstwa. W rodzinie uczy się przezwyciężać swoje
kryzysy wiary.
Rodzicielska misja wychowawcza ma swoje źródło w fakcie zrodzenia potomstwa. Prawo prokreacji implikuje prawo do wychowania. Poczynające się
życie ludzkie ma bowiem wartość świętości, gdyż od początku wymaga działania Boga Stwórcy. Męskość kryje sens ojcostwa, kobiecość sens macierzyństwa.
Tajemnica macierzyństwa i ojcostwa wypływa z nadprzyrodzonego ojcostwa
Bożego, w którym tkwią źródła funkcji wychowawczej rodziców. Prymat rodziny w wychowaniu wynika z sakramentalnego charakteru związku małżeńskiego
i historycznej trwałości rodziny.
Wychowanie rodzinne, kształtując w dużej mierze osobowość dzieci i młodzieży, ich zainteresowania, postawy społeczne, moralne i światopoglądowe,
polega na przekazywaniu ideałów osobowych, systemu wartości i wzorów zachowań, którymi dziecko będzie się kierowało w różnych sytuacjach życiowych.
Wychowanie to pełni też funkcję przygotowującą do przyjęcia przyszłych ról
życiowych i społecznych. Rodzicom przypada powinność budzenia zainteresowania sprawami otoczenia, kształtowania postaw opiekuńczych i poczucia
11

Por. m.in. A. Rynio, Rodzina jako Kościół domowy w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, w: Rodzina jako kościół domowy, red. A. Tomkiewicz, W. Wieczorek, Lublin 2010,
s.115-131; taż, Rodzina szczególnym miejscem kształtowania postawy miłości, „Roczniki
Pedagogiczne” 2011, 3(39), s. 43-70; taż, Rodzina środowiskiem integralnego wychowania
w nauczaniu Jana Pawła II, w: Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany, red. J.M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk, Toruń 2013, s. 28-56; taż,
Wychowawczy potencjał małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, w: Obudzić (nie)
odkryty potencjał małżeństwa i rodziny, red. A. Rynio, K. Braun, M. Jeziorański, I. Szewczak, Lublin 2015, s. 179-209; B. Malinowska, A. Rynio, Wielodzietne macierzyństwo służbą
życiu człowieka, w: Rodzina miejscem integralnego rozwoju i wychowania, red. D. Opozda,
M.L. Opiela, D. Bis, E. Świdrak, Lublin 2015, s. 155-170.
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solidarności społecznej. Rodzina kształtuje też odniesienie dziecka do takich
społeczności, jak naród, państwo, Kościół.
Chrześcijańskim rodzicom nie wystarczy tylko pokazać to, co mają czynić
i dlaczego; należy im jeszcze uświadomić, jak powinni postępować i poprzez co
oddziaływać, aby wychowanie było poprawne i skuteczne, tzn. aby osiągnięcie
celu, jakim jest ukształtowanie doskonałego chrześcijanina, a tym samym pełny
i wszechstronny jego rozwój, było możliwe12.
Najskuteczniejszą metodą w osiągnięciu tego celu jest świadome oddziaływanie ojca i matki wyrażone w świadectwie ich chrześcijańskiego życia opartego
na wierze, nadziei i miłości. Skuteczność ta o tyle jest możliwa, o ile rodzina
staje się tym miejscem, gdzie Bóg czuje się dobrze, a jego prawa nie są naruszane
i ograniczane, zaś codzienne życie przeniknięte jest prawdami ewangelicznymi.
Rodzice na podstawie prezentowanych przez siebie postaw chrześcijańskich
mają możliwość wdrożyć swoje dzieci w autentycznie chrześcijański etos.
Oprócz świadectwa przykładu, nie mniejszą rolę w skutecznym oddziaływaniu wychowawczym należy przyznać bezpośredniemu oddziaływaniu
poprzez słowo. Ono może wyrażać zachętę, pochwałę, naganę, innym razem
może ukazywać siły niszczące (fałsz i nienawiść), może też nazywać po imieniu
siły pozytywne (prawdę, miłość, dobroć, godność, pokój, przebaczenie). Za
pomocą słowa rodzice mogą okazać miłość i troskę, a w sytuacjach trudnych
mogą udzielić mądrych rad, ukazać wzory godne naśladowania, zachęcić do
udziału w życiu sakramentalnym, w modlitwie czy czytaniu Pisma Świętego.
Poprzez oddziaływanie werbalne rodzice mogą ukierunkować sposób myślenia
swoich dzieci.
Warunkiem takiego bezpośredniego oddziaływania jest posiadanie przez
rodziców zaufania i autorytetu. To z kolei domaga się oparcia kontaktów z dziećmi i rodziców między sobą na szczerości i wzajemnym zaufaniu.
Inną metodą skutecznego oddziaływania rodziców jest metoda sugestii.
Nie paraliżuje ona zdolności do samostanowienia o sobie, ale odwołuje się
do zdrowego rozsądku, dojrzałości i odpowiedzialności. Przy stosowaniu tej
metody dorośli powinni umieć przyznać się do własnych win i błędów, a w sytuacjach konfliktowych dążyć do ich złagodzenia poprzez cierpliwość wobec
błędów i win młodości. Wychowanie trudno bowiem wyobrazić sobie bez
taktu ze strony wychowujących. Opanowanie, delikatność są nie do pomyślenia bez poznania indywidualności danej osoby i oparcia wychowania na jej
naturalnych predyspozycjach, pragnieniach i oczekiwaniach. Chrześcijańscy
rodzice, pamiętając o ryzyku, jakie niesie ze sobą samo wychowanie, rozumiane jako propozycja kierowana do wolności drugiej osoby, „winni wszystko
12

Por. A. Rynio, Rodzina jako Kościół domowy w nauczaniu Stefana Kardynała Wyszyńskiego..., dz. cyt. s. 115-131.
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widzieć, wiele nie zauważyć a tylko niektóre rzeczy poprawić” (kard. Stefan
Wyszyński).
Można powiedzieć, że kierunek wychowawczy, proponowany rodzinie
przez Kościół, oparty jest na poznaniu natury ludzkiej w jej początkowym rozwoju i stworzeniu jej możliwie najkorzystniejszych warunków dalszego rozwoju. Stąd kandydaci do małżeństwa winni znać prawa rządzące tym procesem
i jego komponenty. Styl wychowania rodzinnego prowadzić ma do spotkania
z Chrystusem oraz Kościołem, i trudno sobie to wyobrazić bez świadomości
bycia Kościołem domowym i oparcia tego wychowania na rozumności, miłości, doświadczeniu, wiedzy, mądrości, wierze, religii i nadziei. Ta ostatnia nie
pozwala zwątpić nawet w trudnej sytuacji. Rodzice muszą pamiętać, że aby
nauczyć swoje dzieci chcieć dobrze w sposób mądry, tzn. w sposób dyskretny i delikatny, muszą najpierw sami liczyć się z subtelnością ludzkiego serca,
z wrażliwością i godnością człowieka, której nie można narażać nawet wtedy,
gdy chce się czynić dobrze. Tak więc wychowanie rodzinne uwzględniając naturalne predyspozycje i potrzeby, oparte na świadectwie życia zgodnego z sumieniem, na pamięci o swoim religijnym rodowodzie, pozostaje w ścisłej relacji
z wychowaniem moralnym i społecznym. Moralność ta wyrasta z wiary i jest
umacniana poprzez przyjęcie Boga działającego w sakramentach, do udziału
w których przygotowuje zarówno rodzina, jak i Kościół.
Wychowawcza funkcja Kościoła
Udział Kościoła w wychowaniu rozpatrywać można w potrójnym aspekcie: historycznym, aktualnym i postulatywnym. Kościół od początku swego istnienia
pełnił funkcję wychowawczą w kształtowaniu religijnej i moralnej postawy człowieka. Wystarczy wskazać na związek między parafią a szkołą. Zasadniczo tam,
gdzie była parafia, powstawała też szkoła i tworzył ją Kościół.
Prawa i powinności wychowawcze Kościoła wynikają z jego posłannictwa
i nadprzyrodzonego charakteru. Kościół jest powołany, by w sposób kompetentny nauczać wszystkich ludzi praw nadprzyrodzonych i ma obowiązek czuwać
nad wychowaniem odpowiadającym naturze i ostatecznemu przeznaczeniu
człowieka. Podstawowym argumentem, uzasadniającym prawa Kościoła w zakresie wychowania, jest jego misja prowadzenia ludzi na mocy ewangelicznego
posłania: „Idźcie (...) i nauczajcie wszystkie narody...” (Mt 28,19). Misja ta nakłada na Kościół obowiązek nauczania zasad wiary i moralności, i czuwania
nad tym, aby zasady te były wypełniane przez wiernych. Głównym zaś celem
Kościoła jest wychowanie religijne. Misja Kościoła w dziedzinie wychowania jest
niezastąpiona i szczególna. Wyrazem pracy wychowawczej Kościoła jest pomoc
udzielana wszystkim ludziom w zakresie osiągnięcia potrójnego celu: 1) pełnej
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doskonałości osobowościowej, 2) dobra ziemskiej społeczności, 3) budowania
bardziej ludzkiego świata.
W odniesieniu do wierzących Kościół obowiązany jest dawać takie wychowanie, dzięki któremu całe wychowanie wierzących będzie przepełnione
duchem Chrystusowym.
Powinność wychowawcza Kościoła wyraża się w funkcji głoszenia podstawowych zasad wychowawczych i w prowadzeniu pracy wychowawczej. Powinność tę Kościół sprawuje poprzez przykład życia tych, którzy uczą i kierują, poprzez apostolską i społeczną działalność kapłanów i świeckich, poprzez szkoły
i uniwersytety katolickie.
Jednym z zadań wychowawczych Kościoła jest nauczenie ludzi życia zgodnie z prawem Bożym tak, aby umieli władać swoją naturą i najpierw szukali
wartości duchowych. Zadanie to realizowane jest na drodze rozwoju świadomości daru wiary, prowadzącej do pełnej dojrzałości osobowej, społecznej
i religijnej.
Innym zadaniem jest uczenie świadomego i czynnego udziału w liturgii.
Liturgia Kościoła, przypominając cel ostateczny, jakim jest uwielbienie Boga,
nadaje właściwą orientację ideału osobowego poprzez uczenie żywej wiary,
modlitwy i ofiary. Liturgia ułatwia człowiekowi ciągłość pracy samowychowawczej poprzez stałe konfrontowanie własnego życia z tajemnicami Chrystusa. Uobecnia ona misterium Chrystusa poprzez sakramenty i słuchanie Słowa
Bożego.
Środki stosowane przez Kościół jako formy przekazu orędzia zbawczego
są zarazem formami dialogu i pracy samowychowawczej. Przekaz dokonuje
się poprzez słowo i świadectwo wychowującego. Jest on skuteczny, jeśli nie
tylko informuje, ale także inspiruje i formuje. Pedagogizacja ze strony Kościoła
dokonuje się za pomocą słowa głoszonego w Kościele i na katechezie, poprzez
sakramenty i czyny dobroci. Za niezwykle istotne Kościół uznaje włączenie
wiernych w życie liturgiczno-sakramentalne. Aktywne uczestnictwo we Mszy
świętej uczy wyrzeczenia się siebie i przezwyciężenia nieżyczliwości i nienawiści. Parafialne wychowanie liturgiczne uczy też miłości do sztuki, muzyki
i śpiewu kościelnego.
Zgodnie z duchem Soboru Watykańskiego II w nauczaniu Kościoła podkreśla się prymat słowa przed sakramentem. By uczestniczyć w życiu sakramentalnym w sposób godny i owocny, trzeba najpierw uwierzyć. Spośród środków
umacniających postawę wiary, oprócz słowa, sakramentów i przykładów, szczególne miejsce przypisuje się modlitwie. W niej wyraża się realizm i wielkość
człowieka świadomego swego pochodzenia od Boga. Wśród metod i środków
oddziaływania wychowawczego o charakterze religijnym nie sposób zapomnieć
o tradycyjnych nabożeństwach liturgicznych i rekolekcjach, dających możliwość
dokonania obrachunku z życia i pracy nad sobą.
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Godną zauważenia jest też metoda Voir – Jugèr – Agir upowszechniona po
roku 1925 przez ks. Josepha Cardijana w ruchu jocistowskim w Belgii i Francji,
i zalecona potem przez papieża Jana XXIII w encyklice Mater et Magistra. Metoda ta pozwala na prowadzenie akcji apostolskiej, wychowawczej i społecznej
przez wierzących, których zadaniem jest dostrzec swój stan, ocenić go i zmienić
przez swoje działanie.
Zakres funkcji wychowawczej Kościoła jest tak rozległy, że trudno to syntetycznie wyrazić w kilku zdaniach. Pewne jest, że biorąc pod uwagę choćby
tylko wychowanie poprzez liturgię i sakramenty, Kościół pełni rolę integrującą
i niczym niezastępowalną. Mając zaś na względzie Kościół jako społeczność
nauczającą, można powiedzieć, że ochrzczony i bierzmowany, będąc świadomym swej przynależności do Kościoła i swego miejsca w nim, jest człowiekiem,
który naucza. Kościół jest miejscem, gdzie się naucza, a wiara jest tym, co się
przekazuje i czego się naucza. Zaś wychowanie nauczające Kościoła może dokonywać się z udziałem różnych metod, niekoniecznie wyżej zasygnalizowanych.
Niezależnie zatem jak to wychowanie się dokonuje, jego celem jest uświadamianie człowiekowi, że jest obrazem Boga i że został powołany do szczęścia, które
zaczyna się już na ziemi. Wychowanie to oparte jest na wierze w Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela i Odkupiciela wszystkich ludzi, zasadach Ewangelii,
duchu miłości i służby. Wychowawcy winni uświadamiać wychowywanym, że
wyzwolenie, prawda, piękno, sprawiedliwość, szczęście, którego ludzkie serce ze
swej istoty pragnie, stało się ciałem, stało się człowiekiem, Jezusem Chrystusem,
którego można spotkać we wspólnocie wierzących w Kościele. Jednak wyzwolenie nie może być efektem ludzkiego trudu, ale może się urzeczywistniać dzięki
czemuś, co już jest wolne.
Wychowanie w szkole
Tym, co najczęściej określa współczesną szkołę, jest: 1) zamęt w klasie, 2)
nauczyciele pozbawieni motywacji, 3) niestabilne prawo i trudności w pełnieniu przez szkołę funkcji środowiska wychowującego. Mimo to są wciąż
uczniowie i nauczyciele podejmujący wyzwanie. Potrzebna jest zawsze propozycja, która porusza życie, wszak jedynym punktem, od którego można rozpocząć na nowo, również gdy zdaje się królować chaos, jest osoba („ja”). Dziś
w mity o wychowaniu bezstresowym i o spontanicznej samorealizacji wierzą
już tylko niektórzy profesorowie wyższych uczelni. Szlachetne wychowanie
dzieci i młodzieży, za jakie może uchodzić wychowanie chrześcijańskie, to
najważniejsze zadanie ludzi dorosłych, gdyż nic poza dobrym wychowaniem
nie może zapewnić godnej przyszłości ani poszczególnych rodzin ani całego społeczeństwa. Nie jest jednak możliwe kształtowanie dojrzałych postaw
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dzieci i młodzieży, jeśli równie dojrzali nie okażą się ludzie dorośli. Kryzys dorosłych nieuchronnie prowadzi do jeszcze większego kryzysu ludzi młodych.
Tragiczna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy dwa kolejne pokolenia okazują się
ludźmi pozbawionymi solidnego wychowania. A taką sytuację obserwujemy
obecnie w Polsce. Rodzice współczesnych rodziców byli „wychowani” w komunistycznych szkołach na fikcyjnych wzorach, równie fikcyjnych „bohaterów
socjalizmu”. Z kolei ich dzieci często nie są w ogóle wychowywane w polskich
szkołach, gdyż po 1989 roku marksistowskie fikcje zostały niemal natychmiast
zastąpione równie szkodliwymi ideologiami „postępowych” liberałów. Przez
ostatnich kilkanaście lat „nowocześni pedagodzy” – wbrew oczywistym faktom – powtarzali i powtarzają archaiczne mity o spontanicznej samorealizacji,
o szkole neutralnej światopoglądowo (mimo że niektóre światopoglądy są
przestępcze!) czy o wychowaniu bez stresów, a zatem również bez ponoszenia przez uczniów konsekwencji ich własnych czynów. Te słowa ukazują, jak
aktualne jest dla nas rozumne podjęcie problemu prawdziwego wychowania
na terenie szkoły. Zaczyna się ono od bycia „ja” w szkole z całą przestrzenią
ludzkiego człowieczeństwa: zarówno ucznia, nauczyciela, jak i rodzica. Pragnienie ludzkiego „ja” jest większe od każdego osiągniętego efektu, od każdego rozczarowania i trwa nawet pod pryzmą gruzu i niepowodzeń. Jeżeli czegoś
nie rozpoczyna „ja” człowieka, nic się tak naprawdę nie zaczyna. Wydaje się
wówczas, że rzeczywistość kontynuuje obojętnie swój bieg, a człowiek żyje,
znosząc okoliczności, czując się niewolnikiem zniechęconym lub znudzonym
przy pierwszym podejmowanym kroku.
Okazuje się, że jedynie wtedy, kiedy rozpoczyna się coś na nowo, podejmując na serio własne pytania i pilne potrzeby kryjące się za pragnieniem znaczenia, prawdy i piękna, które nas tworzą, rzeczywistość otwiera swój skarbiec
okazji, spotkań i odkryć. Jeżeli tak nie jest, szkoła, także uniwersytet – jaki by
nie był, państwowy czy katolicki, jak i każde inne miejsce stanie się anonimową pustynią, gdzie osoby spotykają się powierzchownie, ukazując jedynie
swoją zewnętrzną stronę, często bardzo płytko i gwałtownie. Wykłady, lekcje,
ćwiczenia, konwersatoria i rozmowy zamiast stanowić miejsce, gdzie człowiek
uczy się być wolnym, stają się „jarmarkiem pól niewolników”. Zamiast być
nadzieją na lepszą przyszłość w wymiarze osobistym i społecznym, pogłębiają
jedynie istniejące kryzysy, w tym kryzys nauczania i wychowania, którego
niejednokrotnie jesteśmy świadkami i kreatorami. Warto przy tym pamiętać,
że instytucje kształcące i wychowujące, w tym szkoła, uniwersytet, nie są i nie
mogą być poza światem, poza narodem, poza społeczeństwem. Przeciwnie,
instytucje te znajdują się u samych korzeni tych społeczności, są wyrazem
ich troski i odpowiedzialności za teraźniejszość i przyszłość. Niemniej żaden
socjolog czy demokratyczny pedagog, ani żaden najlepszy minister nie są
w stanie sprawić, aby „ja” osoby podjęło bycie w szkole czy na uniwersytecie

Tradycyjne i współczesne środowiska wychowania chrześcijańskiego

381

na właściwym poziomie, to znaczy na poziomie wolności13. Potrzebne jest
spotkanie. Wolności doświadcza się, jak dobrze wiemy z autopsji, kiedy
spotyka się coś, kogoś, kto nas prowokuje i wyzwala w nas pragnienie pełni,
które w sobie nosimy. W świecie, w którym żyjemy, jest wiele fałszywych
obietnic wolności, które są nam wtłaczane. Jednak wszystkie one upadają
wobec szczerego pytania o prawdziwe wyzwolenie. Stąd prawdziwy początek
jest wyzwaniem dla naszego życia. To, co nie jest wyzwaniem, zabiera nam
niepotrzebnie czas, energię i staje się przeszkodą dla prawdziwego wzrostu
i radości.
Dlatego dobra szkoła to taka, która pomaga swym wychowankom, by dostrzegali, rozwijali i chronili to, co szlachetne. Taka szkoła pomaga im, by nie
tylko rozumieli przedmioty szkolne, ale też by coraz dojrzalej rozumieli samych
siebie oraz sens swojego życia. Dobra szkoła, dobry uniwersytet wprowadzają relacje i wartości, które chronią rozwój człowieka i prowadzą do trwałego
szczęścia. Dobry wykładowca – nauczyciel i wychowawca – to realista, który
uczy realizmu i pokazuje wartość tradycji, wiary i kultury. To ktoś, kto potrafi
wyjaśnić, że nie jest możliwa spontaniczna samorealizacja, że wiedza nie jest
jeszcze mądrością, że być przyjacielem samego siebie, to stawiać sobie mądre
i twarde wymagania. Dzięki takim wychowawcom szkoła, w tym także uniwersytet, stają się miejscem prawdziwego rozwoju i nadziei na przyszłość, a uczniowie podejmując proces autoformacji i samowychowania bardziej cieszą się tym
kim są, niż tym, co posiadają14.
Wybrane systemy i koncepcje wychowania otwartego na Boga,
wiarę i sumienie
Aby tak było, oprócz domu, szkoły i Kościoła konieczna jest znajomość i respektowanie wychowania otwartego na religię, wiarę i sumienie. We współczesnej
rodzimej pedagogice można znaleźć wiele systemów i modeli odwołujących się
do wychowania religijnego, wiary i sumienia. Zazwyczaj ich podstawą są założenia personalizmu chrześcijańskiego. Niejednokrotnie systemy te określane są
mianem „pedagogiki”, chociaż w rzeczywistości opisują „pedagogie” wynikające
13

14

Por. A. Rynio, Podmiotowość w edukacji, „Dydaktyka literatury XXV”, Zielona Góra 2005,
s. 161-176; taż: Edukacyjna i wychowawcza funkcja szkoły katolickiej, w: Dziecko. Edukacyjne i pomocowe oferty małych ojczyzn, red. T. Frąckowiak, Poznań–Wągrowiec 2005,
s. 247-265.
Por. A. Rynio, Zadania szkoły i państwa w zakresie wychowania w nauczaniu Jana Pawła
II, w: Servire Veritati. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora
Kazimierza A. Kłosińskiego, red. P. Marzec, Lublin 2011, s. 469-486.
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z przyjmowanych modeli duchowości15. Ze względu na charakter mojej wypowiedzi i ograniczone ramy, jakie daje przyjęta jej forma, mając świadomość
istniejących opracowań16 ograniczę się jedynie do przywołania prowadzących
działalność wychowawczą i szkolną wybranych zgromadzeń zakonnych i tych,
którzy przyczynili się do rozwoju wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni
ostatnich wieków.
W czasach nowożytnych rozwojem występującej w obrębie chrześcijaństwa
katolickiej myśli pedagogicznej i działalności wychowawczej zajmują się licznie
powstałe zakony żeńskie i męskie. Spośród nich na szczególną uwagę zasługują
urszulanki, barnabici, Szkoły Doktryny Chrześcijańskiej, jezuici, oratorianie,
Szkoły Pobożne Józefa Kalasancjusza, Ojcowie Chrześcijańskiej Doktryny,
Mali Bracia Maryi, Bracia Nauki Chrześcijańskiej, Bracia Stowarzyszenia Marii
(marianiści), Siostry De Notre-Dame, Siostry Miłosierdzia św. Marii Magdaleny, Siostry Sacré-Coeur, Siostry św. Rodziny, Siostry Boromeuszki, prezentki,
Służebniczki Dębickie i Starowiejskie, Siostry Kanoniczki, Siostry Felicjanki,
Franciszkanki Rodziny Maryi, Siostry Niepokalanki, Siostry Opatrzności, Dominikanki III Zakonu, Siostry Matki Bożej Miłosierdzia, józefitki, Pasterki
Wielkopolskie, Służebnice Serca Jezusowego, Sodalicja św. Piotra Klawera, Misjonarki św. Rodziny, Urszulanki Serca Jezusa Konającego, Misjonarki św. Benedykta, pasjonistki, Franciszkanki Służebnice Krzyża, Stowarzyszenie Kobiet
Wspólnej Pracy, Benedyktynki Samarytanki Krzyża Chrystusowego, salezjanie
i salezjanki, zmartwychwstańcy i zmartwychwstanki, michalici i michalitki, albertyni i albertynki, Ruch Szensztacki i wiele innych17. Wszystkie wymienione
zgromadzenia w wychowaniu opierają się na ideałach i systemach katolickich,
Por. J. Karczewska, Integralne wychowanie – chrześcijańska koncepcja Stefana Kunowskiego,
Kielce 2012 s.27-74; Por. też L. Grzebień, Pedagogika ignacjańska na tle innych Pedagogiki
zakonnych (refleksje nad dziejami szkolnictwa polskiego) w: Pedagogika ignacjańska. Historia, teoria, praktyka, Kraków 2010, s. 107-128.
16
Por. m.in. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej. Ujęcie dynamiczne w inspiracji Chrześcijańskiej, Lublin 1999; s. M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013; J. Kostkiewicz,
Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Kraków 2012; Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, red. J. Kostkiewicz, t. 1-3, Kraków
2012, 2013, 2015; Katolicka a liberalna myśl wychowawcza w Polsce w okresie międzywojennym. Zagadnienia wybrane, red. E. Walewander, Lublin 2000; Pedagogika chrześcijańska.
Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. J. Michalski, A. Zakrzewska, Toruń 2010;
A. Rynio, A. Pabiniak, Historyczno-kulturowe tło rozwoju pedagogiki katolickiej w Polsce
w dwudziestoleciu międzywojennym, w: Język i wychowanie. Księga jubileuszowa z okazji
45 lat pracy naukowej profesor Kazimiery Krakowiak, red. E. Domagała-Zyśk, A. Borowicz,
R. Kołodziejczyk, Lublin 2016 s. 663-681.
17
Pisałam o tym m.in w : Katolicka myśl pedagogiczna. Próba syntezy, w: Pedagogika katolicka.
Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 411-418.
15
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aczkolwiek różnią się między sobą swym specyficznym charakterem, a niektóre z nich, ze względu na specjalne zadania, wytworzyły w szczegółach swój
własny system. Dziedzictwo pedagogiczne wyżej wymienionych zgromadzeń
zakonnych jest imponujące, jakkolwiek ciągle za mało znane i zauważane przez
współczesnych pedagogów. Jednak sytuacja ta bardzo powoli ulega zmianie.
Dla większości wymienionych przedstawicieli katolickiej myśli pedagogicznej
ideałem nowego człowieka w wychowaniu katolickim jest doskonały chrześcijanin i obywatel, świadomy swego celu i przeznaczenia, naśladujący wiernie jedynego mistrza Jezusa Chrystusa, otwarty wobec współczesnego świata
i wartości doczesnych, takich jak np: praca, kultura, ojczyzna czy naturalne
środowisko. Przedstawiciele tej myśli zachęcając dorosłych (rodziców i wychowawców) do podejmowania odpowiedzialności za wychowanie przyszłych
pokoleń, wskazują, że pierwszym prawdziwym, a poniekąd jedynym zadaniem
wychowujących, jak i wychowywanych w duchu chrześcijańskim, jest angażowanie życia w to, co wartościowe i trwałe, co prawdziwe, godne zaufania,
konieczne i ostateczne.
Konkluzja
Należy mieć nadzieję, że inicjatywy takie jak ta publikacja, do której współtworzenia mnie zaproszono – co poczytuję sobie za zaszczyt – nie tylko pozytywnie zainspirują teoretyków i praktyków, ale zaowocują jakże potrzebną
dziś dyskusją, uświadamiającą prawdę zwerbalizowaną przez błogosławionego kard. Johna Henry’ego Newmana, że „chrześcijaństwo ma swoje korzenie w chwalebnej przeszłości, ale jego siła jest teraźniejsza”. To, że z tą „siłą
chrześcijaństwa” – o czym również pisałam w przywoływanej publikacji Wychowanie chrześcijańskie – między tradycją a współczesnością, powstałej dla
uczczenia II Wileńskiego Zjazdu Pedagogów Katolickich sprzed 70 lat, którego
materiały istnieją dzięki oddziałowi poznańskiej Akcji Katolickiej – nie jest
w świecie i w Polsce najlepiej, słyszymy i widzimy każdego dnia. Problem
jednak w tym, aby tak nie było i aby papież Benedykt XVI nie musiał nas
przestrzegać, mówiąc, że „siłą islamu jest słabość chrześcijan”. To papieskie zatroskanie nie jest bezpodstawne, wszak współcześni chrześcijanie gubią często
swoją tożsamość i są nimi jedynie z nazwy, zapominając, że w religii chrześcijańskiej, podobnie jak i w wychowaniu inspirowanym chrześcijaństwem, to
sam Chrystus jest najdroższy i najważniejszy. Jest tak dlatego, że to właśnie
On stanowi zasadę wyjaśniającą wszystko i jednoczącą wszystkich. I wtedy
już nie ma większego znaczenia do jakich charyzmatów, ruchów kościelnych
i grup duszpasterskich przynależymy. Cieszy nas ich różnorodność i bogactwo,
gdyż postrzegamy siebie jako jedynych i niepowtarzalnych. Warunkiem, aby
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tak było, jest głęboka komunia z Bogiem, stanowiąca istotę duszpasterskiego
programu, na który trzeba patrzeć z nadzieją, wdzięcznością i wiarą. Mając
na uwadze pilną dziś potrzebę wychowania z udziałem wzorów osobowych,
chciałabym na koniec przywołać cztery konkretne przykłady mistrzostwa
pedagogicznego: św. Ignacego Loyolę, św. Jana Bosko, bł. Bronisława Markiewicza i bł. Edmunda Bojanowskiego. Każdy z nich pozostawił po sobie
niezwykłą spuściznę pedagogiczną, po którą powinniśmy, sięgać wychowując
współczesnych młodych i ich wychowawców. Pozostawione przez nich charyzmaty wychowawcze, stosowane w nich zasady wychowania, stawiane cele
i metody czy cechy osobowościowe wychowawców takie jak dobroć, miłość,
cierpliwość, empatia, bezinteresowność, radosne usposobienie czy pracowitość zupełnie się nie starzeją i noszą znamię wiecznego trwania18. Dobra znajomość ich życia, działania i spuścizny może pomóc niejednemu wypalonemu
przedwcześnie współczesnemu nauczycielowi oraz wychowawcy, i uskuteczniać wychowanie nowych pokoleń po to, by potrafiły one odnaleźć się w życiu,
odróżniając dobro od zła, prawdę od fałszu, to, co się godzi od tego, co się nie
godzi. Wychowanie niezakotwiczone w autentycznej prawdzie i wolności staje
się puste i prowadzi do utraty własnej tożsamości. Dlatego też współczesny
wychowawca powinien zdawać sobie sprawę, że daje świadectwo, co tak naprawdę jest najważniejsze na tym świecie i nie może sobie pozwolić na pokusę
poddania się niebezpieczeństwu niezrozumienia swojej roli i przysłowiowego
chowania głowy w piasek, sprowadzając swoją rolę jedynie do wykonywania
zawodu. Bycie prawdziwym pedagogiem, czy tego chcemy czy nie, związane
jest z powołaniem, do którego się dorasta i które się odkrywa w pracy z drugim człowiekiem, biorąc za niego odpowiedzialność i nie niszcząc tego, co jest
w nim piękne, jedyne i niepowtarzalne.
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Streszczenie
Artykuł podejmuje problem tradycyjnego i współczesnego wychowania chrześcijańskiego realizowanego w domu, społeczeństwie, szkole i Kościele. Ponieważ termin wychowanie chrześcijańskie, podobnie jak pedagogika chrześcijańska zależny jest od teorii
człowieka, autorka najpierw wskazuje na genezę kryzysu wychowania i jego przejawy.
Następnie, kreśląc charakterystyczne dla współczesności wyzwania wychowawcze i edukacyjne, z jakimi przychodzi się mierzyć pedagogii chrześcijańskiej, wskazuje na jej
specyfikę, a także prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziny, szkoły i Kościoła.
Publikacja, ukazując wybrane formy realizacji edukacji chrześcijańskiej, nie pomija
aspektu metodycznego charakterystycznego dla poszczególnych środowisk wychowujących. W konkluzji Autorka, powołując się na autorytet Benedykta XVI, przestrzega
przed utratą chrześcijańskiej tożsamości i zachęca do wychowania z udziałem sprawdzonych wzorów osobowych św. Ignacego Loyoli, św. Jana Bosko, bł. Bronisława Markiewicza i bł. Edmunda Bojanowskiego. Publikacja nawiązuje do wcześniejszych opracowań
Autorki, w których opisuje ona „wczoraj” i” dziś” pedagogiki chrześcijańskiej.
Słowa kluczowe: wychowanie chrześcijańskie – jego istota i specyfika,
zadania wychowawcze rodziny, Kościoła i szkoły, formy skutecznej
realizacji wychowania
Summary
Traditional and contemporary environments of Christian upbringing
This article is about the problems of traditional and contemporary Christian upbringing
realized at home, society, school, and Church. As the term Christian upbringing,
similarly to Christian pedagogy, depends on a theory of man, the Author, first of all,
points at genesis of crises of upbringing and its symptoms. Then, outlining characteristic
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for contemporaneity the upbringing and educational challenges, which Christian
pedagogy is to face, she indicates its unique aspects and the upbringing rights, duties and
tasks of family, schools, and Church. These depicted, selected forms of the realization
of Christian education do not omit the methodical aspect characteristic for particular
upbringing environments. In the conclusion, the Author, in reference to the authority
of Benedict XVI, warns against the loss of Christian identity and encourages upbringing
with contribution acknowledged examples to follow such as St Ignatius of Loyola, St
John Bosco, Bl Bronisław Markiewicz, and Bl Edmund Bojanowski. This article refers to
former pieces of work by the Author, in which she describes the “yesterday” and “today”
of Christian pedagogy.
Keywords: Christian upbringing – its sense and specificity, upbringing tasks of family
Church and school, forms of effective upbringing realization
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O wychowaniu w Kościele

Podstawowe założenia i charakter wychowania
Kościół jest zawsze świadomy prawdy, że wychowanie stanowi ważny czynnik pełnionej przezeń misji. Świadomość tę czerpie z podstawowego dla siebie
źródła, jakim jest Objawienie, w którym Bóg zwracając się do człowieka pragnie nawiązać z nim dialog wychowawczy: „Uznaj w sercu, że jak wychowuje
człowiek swego syna, tak Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8,5). To wychowawcze oddziaływanie Boga obejmuje poznanie historii przez człowieka
i działającego w niej Pana oraz podjęcie wynikającej z tego odpowiedzialności.
Celem jest niedopuszczenie do tego, aby człowiek zapomniał o dziełach Bożych,
lecz aby przestrzegał Jego przykazań, pokładał w Nim całą ufność, nie buntując
się przeciw Jego woli. W Nowym Testamencie Chrystus, jako jedyny Nauczyciel,
wychowuje uczniów nie na swoich zwolenników, lecz synów poprzez odsyłanie
idących za Nim do Ojca.
Szczytem Jego objawienia jest pełne zapewnienie i żywe wykazanie, że „Ojciec was
kocha” (J 16,27), a podstawowym problemem wychowania jest ponowne odkrycie
Ojca, jako pełnego miłości początku drogi ludzkiego życia i jego kresu, który jest
osądem i oczyszczeniem od tego ciemnego zła, jakie skłania ludzi do budowania
społeczeństwa bez Ojca, w którym jedynym celem byłoby oddalenie się od dzieciństwa. Jezus natomiast wzywa do powrotu, do „stania się dziećmi” (Mt 18,1-4; 19,14),
do otwarcia się na to wszystko, co Ojcu „podoba się objawić” (Mt 11,25-26); wzywa
syna marnotrawnego, by znów pomyślał o domu Ojca (Łk 15,11-32); nawołuje, by
w nowym świecie, do którego wprowadza swoich, postawy Ojca stały się ulubionym
i przyjętym wzorem1.
**

1

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB – Wydział Teologiczny UKSW w Warszawie,
przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.
A.M. Sicari, Wychowanie a objawienie, „Communio” 2(1982), nr 5, s. 18; K. Misiaszek,
Wartości pastoralno-katechetyczne systemu prewencyjnego św. Jana Bosko a aktualne potrzeby duszpasterskie Kościoła w Polsce, Lublin 1987, s. 281-282.
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Teocentryzm wychowania biblijnego w niczym nie umniejsza egzystencji
ludzkiej i personalnego wzrostu człowieka do pełni rozwoju. Przeciwnie, Biblia,
w której Bóg zajmuje naczelne miejsce, jest także w swoim wymiarze głęboko antropologiczna, i to tak, że gdybyśmy na jednym biegunie postawili Boga,
w sposób konieczny na drugim pojawi się człowiek i jego życie2. Wielu uważa,
że miłość Boga i związana z Nim miłość bliźniego są wartościami, które nadają
życiu człowieka głęboki sens3, co stanowi rdzeń rozwoju każdej osoby ludzkiej
i społeczności, w której żyje4. Angielski filozof Alfred North Whitehead pisał,
że proces wychowania jest z natury religijny5, a Martin Buber wskazywał, że
wychowanie człowieka, aby było prawdziwe, musi się otwierać ku stwórczemu
Duchowi Bożemu, pomagając w ten sposób człowiekowi dojść do prawdziwej
autonomii, wolności i odpowiedzialności6.
Temat wychowania chrześcijańskiego pojawił się także w czasie Soboru Watykańskiego II. Jego ogólny zarys został opracowany w deklaracji Gravissimum
educationis uchwalonej 28 października 1965 roku. „Znajduje się ona w cieniu
wielkich konstytucji soborowych: o Kościele, o Objawieniu Bożym, o Liturgii
świętej i o Kościele w świecie współczesnym. Należy ją więc rozpatrywać wraz
z tymi zasadniczymi wypowiedziami Vaticanum II”7. Na dwanaście paragrafów,
tylko trzecia część poświęcona jest problematyce wychowania, natomiast pozostałe zawierają naukę Kościoła na temat szkół katolickich. Taki układ tłumaczy
się racjami historycznymi, gdyż początkowo tekst ten miał być tylko wypowiedzią o roli szkół katolickich w Kościele8. Ojciec Józef Augustyn SJ pisze, że:
2

3

4

5
6

7

8

Por. L. Scheffczyk, L’uomo moderno di fronte alla concezione antropologica della Bibbia,
Torino 1970; L. Bekker, Rola człowieka w Objawieniu, „Concilium” 1-10(1966/1967), Poznań–Warszawa 1969, s. 9-19; G. Del Lago, Dinamismi della personalità e grazia, Torino
1970.
Por. H. Köhler, Teologia dell’educazione, Brescia 1971, s. 97-152; H. Lubienska de Lenval,
Pedagogia sacra. L’attenzione a Dio, Torino 1969; F. De Hovre, La pedagogia cristiana e le
ideologie del mondo contemporaneo, Brescia 1973.
Por. G.W. Allport, L’individuo e la sua religione, Brescia 1972; W. Tabaczyński, Wpływ
przeżycia religijnego na formalną strukturę osobowości, w: Rozwój człowieka w rodzinie, red.
K. Majdański, Warszawa 1982, s. 189-282; A. Just, Osobotwórcza funkcja religii, „Studia
Theologica Varsaviensia” 13(1975), nr 1, s. 157-180.
A. North Whitehead, The Aims of Education, London 1929, s. 23.
Wychowanie, „Znak” 20(1968) nr 4, s. 461; K. Misiaszek, Wartości pastoralno-katechetyczne..., dz. cyt., s. 283-284.
J. Tarnowski, Wprowadzenie do wychowania w rodzinie chrześcijańskiej, w: Rozwój człowieka w rodzinie, red. K. Majdański, Warszawa 1982, s. 30.
Tenże, Wprowadzenie do deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, w: Sobór Watykański II.
Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 1968, s. 303-305; K. Misiaszek, Wartości pastoralno-katechetyczne..., dz. cyt., s. 284-285.
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(...) pierwszy szkic dokumentu, opracowany jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem
Soboru w marcu 1962 r. przez Komisję Przygotowawczą De seminariis, de studiis
et de educatione religiosa, (...) traktował o katolickim szkolnictwie i nosił nazwę De
scholis catholicis. (...) Temat wychowania chrześcijańskiego był omówiony krótko
w pierwszej części dokumentu, ponieważ – jak argumentowała komisja – problematyka wychowania była szeroko przedstawiona przez papieża Piusa XI w encyklice
Divini illius Magistri – o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży. Druga część dokumentu była poświęcona szkołom katolickim, a trzecia uniwersytetom9.

Ostatecznie komisja wysunęła na pierwszy plan problematykę wychowania
chrześcijańskiego, aby nie zaniedbywać innych podmiotów wychowania, „nawet
jeżeli szkoła zachowuje szczególną wagę w tym względzie”10.
Należy także odnotować, że w okresie posoborowym Kościół wypowiadał
się na tematy wychowania szczególnie poprzez encyklikę Pawła VI Humanae vitae (1968) oraz adhortację apostolską na temat rodziny Jana Pawła II,
Familiaris consortio (1981), będącą dokumentem powstałym na podstawie
przemyśleń Synodu Biskupów z 1980 roku. Synod ten stał się także inspiracją
do wydania przez Stolicę Apostolską Karty praw rodziny (1983). Jan Paweł II
podejmował tematy wychowania chrześcijańskiego w wielu przemówieniach
podczas audiencji, spotkań, homilii11; podobnie też nauczał papież Benedykt
XVI. Swoistym rodzajem dialogu wychowawczego w Kościele były (i są nadal) Światowe Dni Młodzieży, ograniczone co prawda do ludzi młodych, ale
posiadające szczególną wartość z uwagi na bezpośredniość kontaktów papieża z młodzieżą, co w wychowaniu liczy się szczególnie. Warto tu wspomnieć,
że Kongregacja Wychowania Chrześcijańskiego w 1983 roku opublikowała
Wskazania wychowawcze na temat miłości ludzkiej, traktujące o wychowaniu
seksualnym.
W nauczaniu papieża Franciszka problemy wychowania pojawiają w adhortacji apostolskiej Amoris laetitia (2016), w rozdziale siódmym, w którym
papież ukazuje je w kontekście życia rodzinnego. Można powiedzieć, że papież
rekapituluje w tym dokumencie dotychczasowe nauczanie Kościoła na temat
wychowawczej roli rodziny i rodziców, przypominając, że rodzina jest pierwszą
szkołą wartości ludzkich, środowiskiem podstawowej socjalizacji, wspólnotą
9

10

11

J. Augustyn, Wprowadzenie do deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Nowe tłumaczenie, Poznań 2002, s. 305; por.
K. Misiaszek, Wartości pastoralno-katechetyczne..., dz. cyt.
A. Wenger, Vatican II. Chronique de la troisième session, Paris 1966, s. 214, cytat za: J. Augustyn, Wprowadzenie do deklaracji..., dz. cyt., s. 306.
Por. zbiór tekstów papieża Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), Warszawa
2000 oraz Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), Listy, orędzia, przemówienia, homilie,
Poznań 2005.
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dbającą nie tylko o wychowanie etyczne, seksualne, ale również zajmującą się
procesem przekazywania wiary oraz wychowaniem w wierze12.
Z tej racji, że po Soborze Watykańskim II nie pojawił się osobny dokument
na temat wychowania, który mógłby szerzej je ukazać, wartość nowego, soborowego spojrzenia na kwestie wychowawcze pojawia się na podstawie porównań
między deklaracją Gravissimum educationis a wcześniejszymi dokumentami
Kościoła, przede wszystkim z encykliką Divini illius Magistri papieża Piusa XI.
Trzeba to uczynić, gdyż pobieżne spojrzenie na deklarację mogłoby doprowadzić do wniosku, że sprawy wychowania na Soborze zostały potraktowane
powierzchownie. Tymczasem już wstępne słowa deklaracji, że ludzie „bardziej
świadomi swojej godności i zadań pragną brać coraz aktywniejszy udział w życiu społecznym, a zwłaszcza w życiu ekonomicznym i politycznym”, jak również
opinie o pilniejszej potrzebie zajęcia się wychowaniem młodzieży, wskazują na
głębię problemu13.
Wśród komentatorów soborowego dokumentu panuje przekonanie, że deklaracja jest bardziej postępowa niż encyklika, a jej postęp wyraża się w tym, że
soborowy dokument jest otwarty na wiele wartości, znajdujących się w różnych
systemach pedagogicznych, i pragnie ubogacić nimi wychowanie religijne. Deklaracja pozostaje jednakże w kolizji ze stanowiskiem zawartym w encyklice
odnośnie do wychowania naturalnego14 i całej polemiki na ten temat, jaka
jest zamieszczona w dokumencie Piusa XI. Wyjaśniając myśl papieża, trzeba
dodać, że koncepcja wychowania naturalnego w czasach jemu współczesnych
często przybierała formę naturalizmu skrajnego, walczącego z religią jako siłą
rzekomo krępującą naturę dziecka, dlatego musiała być przez Kościół zakwestionowana15. W deklaracji zawarty jest w tej dziedzinie pogląd, że „nie ma
obok siebie dwóch światów: świata sakralnego i świata świeckiego, ale jest
tylko jeden świat (...), a Bóg nie działa obok przyczyn naturalnych, ale w nich
i przez nie, albo, mówiąc słuszniej, przyczyny naturalne to sposób, w jaki Bóg
działa w świecie”16.
W zasadzie deklaracja nie ustosunkowuje się do żadnego z kierunków pedagogicznych, lecz „otwiera się na to, co najcenniejsze we współczesnej myśli
12

13
14

15

16

Franciszek, Adhortacja apostolska o miłości w rodzinie Amoris laetitia, Rzym 2016, nr 260264, 274-279, 289-290, także 67-70.
DWCh, Wstęp; K. Misiaszek, Wartości pastoralno-katechetyczne..., dz. cyt., s. 287-288.
Por. Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży Divini illius Magistri,
Rzym 1929, nr 57-60 (skrót: DIM).
Por. J. Tarnowski, Gravissimum educationis, „Ateneum Kapłańskie” 60(1968), z. 6, s. 399;
S. Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona
XIII do Jana Pawła II, Warszawa 2006, s. 240-241.
R. Coffy, Dieu des Athos (Marx-Sartre-Camus), Paris 1966, s. 176, cyt. za: P. Poręba, Ideał
wychowawczy w deklaracji, „Ateneum Kapłańskie” 60(1968), z. 6, s. 409.
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pedagogicznej – aby służyło człowiekowi”17. Inny też jest punkt wyjścia w obu
dokumentach, jeżeli chodzi o podstawowe zasady odnoszące się do prawa człowieka w kwestii wychowania. W deklaracji wychodzi się najpierw od godności
osoby ludzkiej, podając, że „wszyscy ludzie, bez względu na rasę, pochodzenie
społeczne i wiek, jako cieszący się godnością osoby, posiadają nienaruszalne
prawo do wychowania”18, prowadzącego do poznania i ukochania Boga. Następnie odwołuje się do kryterium godności człowieka, wynikającego z faktu
jego dziecięctwa Bożego, które daje wszystkim ochrzczonym prawo do wychowania chrześcijańskiego, co w konsekwencji ma doprowadzić człowieka do
osiągnięcia doskonałości na miarę pełni Chrystusa (Ef 4,13)19. W ten sposób
ujawnia się charakterystyczny dla siebie, jeżeli chodzi o treść, powrót do źródeł ewangelicznych. A „trzy zasadnicze myśli: koinonia, diakonia i martyria –
wspólnota, służba, świadectwo – które stanowią syntezę Ewangelii – znajdują
w niej pełne odzwierciedlenie”20. Ten wyraźny wymiar personalistyczny wychowania, w którym podkreśla się godność osoby ludzkiej, wypływa z zainteresowania się Soboru Watykańskiego II problematyką człowieka. Jak twierdzi
ks. Stanisław Dziekoński, są podwójne racje tego stanowiska, widoczne przede
wszystkim w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes.
Po pierwsze, Ojcowie Soboru wyszli z założenia, że Kościół ma służyć doskonaleniu się każdego człowieka, dlatego skupiali się nad każdą ważną i trudną sprawą
człowieka. Po wtóre, Sobór dostrzegł, że współczesna mu epoka, bardziej niż czasy
ubiegłe, naznaczona jest podeptaniem godności ludzkiej21.

W encyklice natomiast, jakkolwiek jest w niej informacja o wychowaniu
w perspektywie celu ostatecznego, to jednak papież wiąże wychowanie przede
wszystkim z trzema instytucjami wychowawczymi: rodziną, szkołą–państwem
i Kościołem. W jednym dokumencie zwraca się więc uwagę na aspekt egzystencjalny, w drugim na instytucjonalny. Ponadto w soborowym dokumencie
o wychowaniu przed wszystkimi innymi instytucjami wysuwa się środowisko
rodzinne (encyklika wydaje się akcentować przede wszystkim rolę Kościoła),
J. Tarnowski, Gravissimum educationis, dz. cyt., s. 401; K. Misiaszek, Wartości pastoralno-katechetyczne..., dz. cyt., s. 289-290.
18
DWCh 1.
19
Por. tamże.
20
J. Tarnowski, Wprowadzenie do wychowania w rodzinie chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 33; tenże,
Powrót do źródeł w wychowaniu chrześcijańskim według Vaticanum II, „Studia Theologica
Varsaviensia” 11(1973), nr 1, s. 199-213; S. Kunowski, Kerygmatyczna odnowa wychowania
chrześcijańskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 14(1967), z. 3, s. 73-88.
21
S. Dziekoński, Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od Leona
XIII do Jana Pawła II, dz. cyt., s. 253.
17
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które daje takie podstawy wychowania, że jego duch i atmosfera przenika każdy rodzaj wychowania22. Tę myśl deklaracji, że „ponieważ rodzice dali życie
dzieciom, w najwyższym stopniu zobowiązani są do wychowania potomstwa
i dlatego należy ich uważać za pierwszych i najlepszych wychowawców”23, podejmuje papież Jan Paweł II w encyklice poświęconej rodzinie. Naucza w niej, że
prawa rodziców do wychowania są niezbywalne, i obowiązek ten „nie może być
całkowicie przekazany innym, ani przez innych zawłaszczony”24, jak również, że
prawo to „powinno być bezwzględnie zabezpieczone”25. W tym samym duchu
jest napisana Karta praw rodziny, w której zwraca się uwagę na to, że rodzice
powinni być uznani za pierwszych i podstawowych wychowawców swoich dzieci. W podobnej perspektywie wypowiada się o wartościach wychowawczych
środowiska rodzinnego papież Franciszek, wskazując wiele czynników, dzięki
którym dialog wychowawczy w rodzinie staje się miejscem formowania pełnej
osoby. Jest to całkowita edukacja etyczna, emocjonalna, wolitywna, rozwijanie
sprawności i nawyków, właściwe wykorzystanie przykładów, nagród, zachęt,
sankcji, napomnień, korygowania postaw i zachowań, dyscyplina, cierpliwość
w działaniu, proponowanie wartości, kultywowanie międzyosobowego dialogu,
uczenie odpowiedzialności, odnajdywanie bliskości, opiekuńczości, wzajemna
pomoc, troska o wspólny dom, wrażliwość na chorobę, świadomość zagrożeń
dla osobowych spotkań ze strony współczesnych osiągnięć telekomunikacyjnych itp.26 Według papieża,
(...) liczy się przede wszystkim to, aby zrodzić w dziecku z wielką miłością procesy
dojrzewania w jego wolności, uczeniu się, kompleksowym rozwoju, pielęgnowaniu
prawdziwej autonomii. (...) Wychowanie pociąga za sobą zadanie krzewienia odpowiedzialnej wolności, która w punktach kluczowych potrafi podejmować decyzje
rozsądne i inteligentne; wychowanie osób, które bez zastrzeżeń rozumieją, że ich
życie i życie ich wspólnot spoczywa w ich rękach, i że ta wolność jest ogromnym
darem27.

22

23
24
25

26
27

Por. M. Majewski, Ewolucja odnowy wychowania religijnego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 27(1980), z. 6, s. 38; E. Wojszczak, Unowocześnienie wychowania chrześcijańskiego, „Ateneum Kapłańskie” 60(1968), z. 6, s. 440-453; J. Bajda, Rodzina w nauczaniu
magisterium Kościoła, w: Rodzina na przełomie wieków, red. K. Majdański, Łomianki 2000,
s. 47-71.
DWCh 3, por. KDK 50.
FC 36.
Tamże, nr 40. Por. J. Korycki, Familiaris consortio w kontekście deklaracji o wychowaniu
chrześcijańskim, „Ateneum Kapłańskie” 76(1984), z. 1, s. 71-79.
Por. Franciszek, Amoris laetitia, dz. cyt., nr 263-278.
Tamże, nr 261-262.
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Cele i treści wychowania
Także w celach wychowania w deklaracji można odnotować większy postęp niż
w encyklice. Znajdujemy w niej nowe treści, nieznane w encyklice, a wskazujące
na egzystencjalne zainteresowanie się człowiekiem i jego życiem. Wśród nich
wyliczyć można formowanie wychowanka w duchu „prawdziwej wolności”28,
„ojczystych tradycji kulturowych, a jednocześnie otwartego na braterskie współżycie z innymi narodami, celem tworzenia prawdziwej jedności i pokoju na
ziemi”29.
Ideał wychowawczy, według deklaracji, to nowy człowiek „w sprawiedliwości i świętości prawdy” (Ef 4,22-24), który staje się doskonałym na wzór Chrystusa i przyczynia się do wzrostu Ciała Mistycznego. Najbardziej uwidacznia się
on w postawie społecznej i apostolskiej dzisiejszego chrześcijanina
(...) biorącego żywy udział w kształtowaniu obecnego świata. I nie chodzi tu tylko
o postawę aprobującą wartości doczesne i o symbiozę między wartościami doczesnymi i wiecznymi (...) ale o postawę wybitnie aktywną społecznie, o pełne zaangażowanie się w proces chrystianizacji laicyzowanego świata, o wzrost Mistycznego
Ciała Chrystusa30.

Jak stwierdza się w deklaracji, chrześcijanie
(...) świadomi swego powołania, winni codziennie dawać świadectwo nadziei, która
w nich jest (por. 1 P 3,15), oraz pomagać w chrześcijańskim kształtowaniu świata,
aby dzięki temu wartości naturalne, włączone do pełnego zrozumienia człowieka
odkupionego przez Chrystusa, przyczyniały się do dobra całej społeczności31.

Podjęty przez tak ukształtowanych ludzi apostolat byłby jednak niewykonalny bez takich wartości osobowych, jak zdolność do dialogu, gotowość do współpracy na wszystkich szczeblach: diecezjalnym, krajowym i międzynarodowym,
gotowość do wspierania jedności i pokoju32. W świetle innych dokumentów soborowych przygotowanie do apostolstwa ma zawierać wymiar misyjny (DM 39),
ekumeniczny (DE 4), moralny (DB 35), obywatelski i polityczny (KDK 75).
Odnośnie do wychowania seksualnego w deklaracji znajdujemy krótką
informację, w której wskazuje się na potrzebę roztropnego działania w tym
DWCh 1.
Tamże; por. J. Tarnowski, Wprowadzenie do deklaracji o wychowaniu chrześcijański, dz. cyt.,
s. 308; S. Kunowski, Problemy wychowania chrześcijańskiego w świetle dokumentów Soboru
Watykańskiego II, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 18(1971), z. 3, s. 159-179.
30
DWCh, nr 2.
31
Tamże.
32
P. Poręba, Ideał wychowawczy w deklaracji, art. cyt., 411; K. Misiaszek, Wartości pastoralno-katechetyczne..., dz. cyt., s. 291-293.
28
29
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względzie, biorącego pod uwagę wiek wychowanka33, podczas gdy Pius XI
w encyklice zajął się w wielu miejscach wypaczeniami w tej dziedzinie34. Sam
proces wychowania, który w encyklice zakłada co prawda udział wielu środowisk w jego tworzeniu i realizacji, jednakże tylko Kościołowi i istniejącym
w nim formom stowarzyszeniowym przypisuje funkcje pozytywne, odmawiając ich szkołom niekościelnym i wielu instytucjom tworzonym przez państwo,
jak również w negatywnym świetle ocenia świat poprzez wskazywanie na licznie obecne w nim niebezpieczeństwa35. Papież twierdził nawet, żeś świat „cały
jest pożądliwością ciała, pożądliwością oczu i pychą żywota”36. Kategorycznie
także deklarował, że chrześcijanom nie wolno posyłać swoich dzieci do szkół
niekatolickich37, jak i nie dostrzegał żadnych wartości wychowania koedukacyjnego38. Tymczasem w dokumencie soborowym środowiska wychowawcze
ukazywane są w sensie pozytywnym jako posiadające wartości dla wychowania. Podstawowym środowiskiem wychowawczym wciąż jest rodzina, w której
obecna jest niepowtarzalna atmosfera, przepojona miłością i szacunkiem dla
Boga i ludzi39.
W encyklice papież podając sposoby realizacji wychowania, szczególnie
podkreśla rolę sakramentów jako skutecznych środków łaski40. Zapomniana
w encyklice rola liturgii znalazła natomiast poczesne miejsce w deklaracji:
Wychowanie (...) zmierza nie tylko do pełnego rozwoju osoby ludzkiej (...), lecz
przede wszystkim stara się o to, aby ochrzczeni poprzez stopniowe wprowadzanie
w misterium zbawienia z każdym dniem byli bardziej świadomi otrzymanego daru
wiary, aby uczyli się czcić Boga w Duchu i prawdzie (por. J 4,23), zwłaszcza przez
uczestnictwo w liturgii41.

Świadomy bowiem i czynny udział w liturgii, uczestnictwo w paschalnej
tajemnicy Chrystusa jest źródłem dla chrześcijanina duchowej mocy, uświęcenia, jedności, realizacji w życiu codziennym przesłania Ewangelii, większej miłości do Chrystusa42. W tej optyce sakramenty połączone integralnie z liturgią,
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

Por. DWCh 1.
Ob. DIM 61-65.
Por. tamże, nr 75, 85-86.
Tamże, nr 88.
Por. DIM 75.
Por. tamże, nr 65.
Por. DWCh 2.
Por. DIM 14, 55, 72.
DWCh 2; por. J. Charytański, Wychowanie do życia we współczesnym Kościele, w: W kierunku człowieka, red. B. Bejze, Warszawa 1971, s. 265-274.
Por. KL 10.
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nie są jedynie kultową praktyką, czasami realizowaną w oderwaniu od życia,
ale miejscem i sposobem uczenia się czynnej miłości Boga i bliźniego, ukonkretnionej w uczynkach43. Dochodzi w ten sposób do postulowanej przez Jana
Pawła II korelacji między modlitwą, liturgią i życiem, prowadzącej w efekcie do
tworzenia „domowego sanktuarium Kościoła”44, mającego szczególną wartość
w wychowaniu chrześcijańskim.
W soborowej deklaracji nie brakło także przypomnienia o ważności katechezy nie tylko dla rozwoju wiary, ale i całego procesu wychowawczego. Katecheza ta nie może ograniczać się do przekazu wiedzy religijnej, nauczania,
kształcenia, co się mocno uwidoczniło w encyklice Piusa XI, lecz ma rozjaśniać
i umacniać wiarę, dawać siły do życia zgodnego z duchem Chrystusa, prowadzić
do świadomego i czynnego uczestnictwa w misterium liturgicznym, pobudzać
do działalności apostolskiej45.
Odnośnie do
(...) treści wychowania chrześcijańskiego, jak i naturalnego, deklaracja wzbogaciła je
nowymi elementami: to pierwsze zostało zorientowane teocentrycznie i liturgicznie
oraz twórczo (chrześcijańskie kształtowanie świata), drugie uległo pogłębieniu i poszerzeniu poprzez skierowanie ku wolności, braterstwu, pokojowi46.

Przezwyciężona też została antynomia między wychowaniem naturalnym
i chrześcijańskim, tak widoczna w encyklice47. Ponadto deklaracja podważyła
autonomizm i heteronomizm pedagogiczny, opowiadając się za uniwersalizmem, „w którym chodzi z jednej strony o wyzwolenie potencji rozwojowych,
z drugiej zaś o kształtowanie sumienia zdolnego wybierać, akceptować i rozwijać dobro”48.
Podsumowując można stwierdzić, że wychowanie chrześcijańskie, jakie
podejmowane jest w Kościele, zakłada zarówno głęboki i umotywowany rys
personalistyczny, jak i społeczny. W deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim
43
44

45
46
47
48

Por. B. Przybylski, Teologia sakramentów, „Ateneum Kapłańskie” 56(1964), z. 334, s. 268.
Por. FC, gdzie przed nr 55 znajdujemy część tego dokumentu zatytułowaną Domowe sanktuarium Kościoła; por. W. Zdaniewicz, Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II, w: Dziecko, red.
W. Piwowarski, W. Zdaniewicz, Warszawa–Poznań 1984, s. 186; S. Dziekoński, Formacja
chrześcijańska dziecka w nauczaniu Kościoła od Leona XIII do Jana Pawła II, dz. cyt., s. 477499.
Por. DWCh 4.
J. Tarnowski, Wprowadzenie do deklaracji o wychowaniu chrześcijański, dz. cyt., s. 308.
Por. tenże, Wprowadzenie do wychowania w rodzinie chrześcijańskiej, dz. cyt., s. 32.
F. Bednarski, Educazione cristiana, Firenze 1967, cyt. za M. Majewski, Ewolucja odnowy
wychowania do chrześcijańskiego uniwersalizmu, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 12(1969), z. 1, s. 3-15; K. Misiaszek, Wartości pastoralno-katechetyczne..., dz. cyt., s. 295.
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widoczne jest odkrywanie przede wszystkim pozytywnych aspektów, które
ubogaciłyby proces wychowawczy. Być może w czasach obecnych, w których
pojawiły się nowe zjawiska, nowe fakty często negatywnie wpływające na wychowanie, jak chociażby ideologie i nurty społeczne związane z epoką ponowoczesną, ale i uleganie w samym Kościele duchowi poprawności politycznej
i wychowawczej, powinien on zdecydować się na przypomnienie katolickich
zasad wychowawczych.

Bibliografia
Allport G.W., L’individuo e la sua religione, La Scuola, Brescia 1972.
Augustyn J., Wprowadzenie do deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, Pallottinum, Poznań 2002.
Bajda J., Rodzina w nauczaniu magisterium Kościoła, w: Rodzina na przełomie wieków,
red. K. Majdański, Fundacja „Pomoc Rodzinie”, Łomianki 2000.
Bekker L., Rola człowieka w Objawieniu, „Concilium” 1-10(1966/1967), Poznań–Warszawa 1969, s. 9-19.
Buber M. Wychowanie, „Znak” 20(1968) nr 4, s. 461.
Charytański J., Wychowanie do życia we współczesnym Kościele, w: W kierunku człowieka,
red. B. Bejze, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1971.
Del Lago G., Dinamismi della personalità e grazia, Elle Di Ci, Torino 1970.
Dziekoński S., Formacja chrześcijańska dziecka w rodzinie w nauczaniu Kościoła od
Leona XIII do Jana Pawła II, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2006.
Franciszek, Adhortacja o miłości w rodzinie Amoris laetitia, Rzym 2016.
De Hovre F., La pedagogia cristiana e le ideologie del mondo contemporaneo, La Scuola,
Brescia 1973.
Jan Paweł II, Adhortacja Familiaris consortio, Rzym 1981.
Jan Paweł II do młodzieży (1978-2005), Listy, orędzia, przemówienia, homilie, red. M. Dąbrowska, Pallottinum, Poznań 2005.
Just A., Osobotwórcza funkcja religii, „Studia Theologica Varsaviensia” 13(1975), nr 1,
s. 157-180.
Köhler H., Teologia dell’educazione, La Scoula, Brescia 1971.
Korycki J., Familiaris consortio w kontekście deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim,
„Ateneum Kapłańskie” 76(1984), z. 1, s. 71-79.
Kunowski S., Kerygmatyczna odnowa wychowania chrześcijańskiego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 14(1967), z. 3, s. 73-88.
Kunowski S., Problemy wychowania chrześcijańskiego w świetle dokumentów Soboru
Watykańskiego II, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 18(1971), z. 3, s. 159-179.
Lubienska de Lenval H., Pedagogia sacra, L’attenzione a Dio, Torino 1969.
Majewski M., Ewolucja odnowy wychowania religijnego, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 27 (1980), z. 6, s. 31-41.

399

O wychowaniu w Kościele

Misiaszek K., Wartości pastoralno-katechetyczne systemu prewencyjnego św. Jana Bosko
a aktualne potrzeby duszpasterskie Kościoła w Polsce, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Lublin 1987.
North Whitehead A., The Aims of Education, London 1929.
Pius XI, Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży Divini illius Magistri,
Rzym 1929.
Poręba P., Ideał wychowawczy w deklaracji, „Ateneum Kapłańskie” 60(1968), z. 6, s. 409.
Przybylski B., Teologia sakramentów, „Ateneum Kapłańskie” 56(1964), z. 334, s. 268.
Scheffczyk L., L’uomo moderno di fronte alla concezione antropologica della Bibbia, Torino 1970.
Sicari A.M., Wychowanie a objawienie, „Communio” 2(1982), nr 5, s. 18.
Sobór Watykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis, Rzym, 28. 08. 1965.
Tabaczyński W., Wpływ przeżycia religijnego na formalną strukturę osobowości, w: Rozwój człowieka w rodzinie, red. K. Majdański, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1982.
Tarnowski J., Gravissimum educationis, „Ateneum Kapłańskie” 60(1968) z. 6. s. 397-405.
Tarnowski J., Powrót do źródeł w wychowaniu chrześcijańskim według Vaticanum II, „Studia Theologica Varsaviensia” 11(1973), nr 1, s. 199-213.
Tarnowski J., Wprowadzenie do deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, Dekrety, Deklaracje, red. J. Groblicki, E. Florkowski. Pallottinium, Poznań 1968.
Tarnowski J., Wprowadzenie do wychowania w rodzinie chrześcijańskiej, w: Rozwój człowieka w rodzinie, red. K. Majdański, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1982.
Wojszczak E., Unowocześnienie wychowania chrześcijańskiego, „Ateneum Kapłańskie”
60(1968), z. 6, s. 440-453.
Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1999), red. A. Wieczorek, WSZiP im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2000.
Zdaniewicz W., Dziecko w nauczaniu Jana Pawła II, w: Dziecko, red. W. Piwowarski,
W. Zdaniewicz, Pallottinum, Warszawa–Poznań 1984.
Streszczenie
Kwestia wychowania w Kościele katolickim nabrała nowego charakteru w wyniku wydania podczas Soboru Watykańskiego II deklaracji Gravissimum educationis. Od tego
momentu nie pojawił się żaden dokument, w którym mogłyby pojawić się nowe treści
dotyczące wychowania chrześcijańskiego. Wypowiedzi papieży z okresu posoborowego
na temat wychowania czerpią wciąż z dokumentu soborowego, przez co pozostaje on
dotąd podstawowym punktem odniesienia. Zapytajmy więc, jakie są podstawowe założenia, cele i treści związane z wychowaniem chrześcijańskim i w jakiej mierze jest ono
nowe w odniesieniu do wcześniejszego nauczania Kościoła.
Słowa kluczowe: wychowanie chrześcijańskie, encyklika o chrześcijańskim wychowaniu
młodzieży, deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, rodzina,
szkoła, środowiska wychowawcze.
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Summary
About education in the Church
Ever since the Second Vatican Council, a new approach to education has been noticed
in the Church. New ideas have been included in the declaration of Christian education
Gravissimum educationis. Comparing these to the thesis given by Pope Pius XI in the
encyclical on the Christian education of young people Divini illius Magistri it becomes
evident that greater emphasis is given to existential matters, to life and the environment
of the pupil.
Meanwhile, Pius XI highlighted institutional matters, enhancing the role of the
Church at the same time. The Synod document, however, places greater emphasis on the
role of parents as being the first and best educators. Any other institutions, including the
Church, are to support the family in educational tasks. There is a more positive approach
in this declaration towards sex education while Pius XI was concerned mainly about the
dangers of sexual functioning.
Keywords: Christian education, encyclical on the Christian education of young
people, Declaration on Christian education, family, school, educational
environment
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Wychowanie do przebaczenia a edukacja religijna

Wprowadzenie
Przedmiotem niniejszych analiz jest wychowanie do przebaczenia, a konkretnie
jego aspekty związane z edukacją religijną. Refleksja podjęta zostanie w obszarze
filozofii wychowania. Oznacza to, że przedmiotem badań nie będą konkretne
działania i treści z obszaru edukacji religijnej odnoszące się do kwestii relacji
międzyludzkich i przebaczenia, ale zasady wychowania do przebaczenia, które
odnoszą się do edukacji religijnej. Poszukiwania podporządkowane zostaną
odpowiedzi na pytanie o zasady edukacji religijnej, spełniające kryterium roztropnego wychowania do przebaczenia.
Kontekstem do podjęcia niniejszych analiz jest krytyczne podejście do
wychowania do przebaczenia, w ramach którego uprawnione jest postawienie
pytania o wartość realizacji takiego celu, jakim jest gotowość do przebaczenia.
Przebaczenie uznawane jest za wysoką wartość ze względu na jego pozytywne skutki1, a także z uwagi na to, że dzięki niemu możliwe jest, przynajmniej
częściowe, ograniczenie przez pokrzywdzonego konsekwencji zła, popełnionego przez innego człowieka2. Uznanie, a nawet podziw, z jakim spotykają się
akty przebaczenia, sprawiają, że do przebaczenia podchodzi się bezkrytycznie,
a osoby pokrzywdzone często odczuwają presję, aby przebaczyć. Równocześnie
nieprzygotowany akt przebaczenia może w pokrzywdzonym i jego otoczeniu
potęgować skutki zła. Krytyczne podejście do przebaczenia, nakazujące ostrożność w wychowaniu do przebaczenia, nie jest zatem podawaniem w wątpliwość
**

1

2

Dr hab. Jarosław Horowski – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, sekretarz Zespołu Pedagogiki Chrześcijańskiej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN.
Por. R. Bassett, E. Carrier, K. Charleson, N.R. Pak, R. Schwingel, A. Majors, M. Pitre, A. Sundlof-Stoller, C. Bloser, Is It Really More Blessed to Give Than to Receive? A Consideration of
Forgiveness and Perceived Health, „Journal of Psychology & Theology” 2016, nr 1, s. 28-30.
Por. M. Szulakiewicz, Fenomenologia przebaczenia – moralny i metafizyczny wymiar przebaczenia, „Paedagogia Christiana” 2016, nr 37(1), s. 97-120.
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wartości samego przebaczenia, ale budowane jest na przekonaniu, że wartość
przebaczenia uzależniona jest od wielu warunkujących ten akt czynników.
Religia jako element kultury może modyfikować stosunek do przebaczenia,
a tym samym jego pozycję wśród celów wychowania. Martin E. Marty próbując
scharakteryzować wielkie religie jednym terminem, przypisała buddyzmowi
termin „cierpienie”, islamowi – „poddanie”, aby stwierdzić, że chrześcijaństwo
mogłoby zostać opisane za pomocą terminu „przebaczenie”3. Faktycznie, kategorię przebaczenia – choć pojawia się ona we wszystkich religiach – można
uznać za jedną z centralnych dla chrześcijaństwa4. Badania potwierdzają także
wpływ religijności jednostki na jej skłonność do przebaczenia5. Pochodzące
z nich dane nie mówią jednak nic na temat wartości przebaczenia w konkretnych przypadkach – na ile było ono roztropne, a na ile pochopne; jakie
konsekwencje przyniosło w życiu sprawcy, ofiary oraz innych osób pośrednio
doświadczających jego skutków.
Naświetlenie nakreślonego powyżej zagadnienia wymaga doprecyzowania
w punkcie wyjścia terminów „przebaczenie” i „wychowanie do przebaczenia”.
Zadanie to wymagałoby jednak odrębnego, obszernego studium. Z konieczności ograniczymy się zatem do jednej koncepcji przebaczenia, skonstruowanej na
fundamencie myśli tomistycznej oraz powiązanej z nią koncepcji wychowania
do przebaczenia. Zostaną one pokrótce przedstawione w pierwszym punkcie.
Będzie to fundament do określenia związków między religijnością jednostki
a jej podejściem do przebaczenia, a w konsekwencji punkt odniesienia do wskazania zasad wychowania do przebaczenia, odnoszących się do edukacji religijnej.
Wychowanie do przebaczenia w ujęciu pedagogiki tomistycznej
Filozoficzne próby ujęcia istoty przebaczenia skupiają uwagę na jego odniesieniu do uczuć. Ten sposób myślenia został zapoczątkowany przez anglikańskiego biskupa Josepha Butlera w kazaniach głoszonych w Londynie, w Rolls
3

4

5

Por. M.E. Marty, The Ethos of Christian Forgiveness, w: Dimensions of forgiveness: psychological research & theological perspectives, red. E.L. Worthington, Philadelphia–London 1998,
s. 11.
Por. S. Jankowski, Przebaczenie w Biblii, „Paedagogia Christiana” 2016, nr 37(1), s. 29-41;
D.H. Bishop, Forgiveness in Religious Thought, „Studies in Comparative Religion” 1968, nr 1,
s. 21-30; K. Pilarczyk, Przebaczenie w judaizmie. W perspektywie rytuału święta Jom Kippur,
„Paedagogia Christiana” 2016, nr 37(1), s. 43-65.
Por. D. Escher, How Does Religion Promote Forgiveness? Linking Beliefs, Orientations, and
Practices, „Journal for the Scientific Study of Religion” 2013, nr 52(1), s. 102; R.L. Gorsuch,
J.Y. Hao, Forgiveness: An Exploratory Factor Analysis and Its Relationships to Religious
Variables, „Review of Religious Research” 1993, nr 4, s. 333-347.
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Chapel6. Utożsamił on przebaczenie z przezwyciężeniem resentymentu7. Dyskusje, jakie toczono wokół tego ujęcia, odnosiły się do zakresu uczuć, które
są przezwyciężane w ramach przebaczenia. O ile Jeffrie Murphy wskazywał,
że przebaczenie jest przezwyciężeniem żalu, złości, nienawiści8, to Norvin Richards twierdził, że krzywda może wywołać także inne uczucia, z którymi osoba
pokrzywdzona musi uporać się. Zaliczał do nich: pogardę, smutek, rozczarowanie9. Próby analizy teorii uczuć, zakładanej przez Butlera, przynosiły z kolei
hipotezy, że odnosił się on nie tyle do wyzbycia się negatywnych uczuć, ile do
zapanowania nad nimi tak, aby nie przerodziły się w wady mściwości i zemsty10.
Nie wchodząc głębiej w przywołaną dyskusję, warto zauważyć, że przebaczenie jest w niej traktowane jako zjawisko zachodzące w jednostce. Nie zwraca
się w niej uwagi na siłę sprawczą osoby pokrzywdzonej. Podobną specyfikę
posiadają także psychologiczne badania nad przebaczeniem, które są niejednoznaczne w odniesieniu do uwarunkowania aktu przebaczenia rozumnością
i wolnością jednostki. Przebaczenie jest w nich analizowane albo w paradygmacie behawioralnym – jako działanie uwarunkowane zasadami i normami
społecznymi, do których jednostka dostosowuje się, albo z wykorzystaniem
teorii poznawczej Piageta, według której moralność uwarunkowana jest refleksją
na temat sprawiedliwości11. Także w materiałach Amerykańskiego Towarzystwa
Psychologicznego przebaczenie opisywane jest jako proces przebiegający w jednostce, z zastrzeżeniem, że część naukowców upatruje w nim rozumnej decyzji12. Bardziej sugestywny niż definicje, jeżeli chodzi o podejście psychologii do
przebaczenia, jest jednak charakter przedmiotu badań tej dyscypliny, w których
poszukiwane są uwarunkowania przebaczenia w pozarozumowych czynnikach.
Przywołane powyżej ujęcia nie dotykają istoty przebaczenia, jeżeli zakłada
się, że jego podmiotem jest jednostka rozumna i wolna, czyli szukająca uzasadnień dla swoich decyzji. Charakter tych ujęć oznacza także ich ograniczoną
wartość dla pedagogiki, która rozumie wychowanie jako odwołanie do rozumu
6

7

8

9
10

11
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Obecnie jest to biblioteka King’s College London – jednej z części Uniwersytetu Londyńskiego.
Por. J. Butler, Fifteen Sermons Preached at the Rolls Chapel, Cambridge 1827, http://anglicanhistory.org/butler/rolls/index.html (dostęp: 20.04.2017).
Por. J. Murphy, Forgiveness and Resentment, „Midwest Studies in Philosophy” 1982, nr 7,
s. 503-516.
Por. N. Richards, Forgiveness, „Ethics” 1988, nr 99, s. 77–97.
Por. P.A. Newberry, Joseph Butler on Forgiveness: A Presupposed Theory of Emotion, „Journal of the History of Ideas” 2001, nr 62, s. 233-244.
Por. W.N. Lin, R. Enright, J. Klatt, Forgiveness as character education for children and adolescents, „Journal of Moral Education” 2011, nr 2, s. 237-253.
Por. American Psychological Association, Forgiveness. A Sampling of Research Results, Washington 2008.
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i wolności jednostki. Tę trudność może przełamać spojrzenie na przebaczenie w perspektywie filozofii tomistycznej, która każdy akt moralny rozpoznaje
jako wynik dialogu toczonego między rozumem i wolą13. W jej świetle przebaczenie jest efektem rozumowania praktycznego, roztropnościowego14, a więc
podporządkowanego dążeniu jednostki do dobra cennego z jej perspektywy.
Decyzja ta jest podejmowana zatem z jednej strony pod wpływem przesłanek
rozumowych, czyli pod wpływem oceny sytuacji, ale z drugiej strony, istotnym
czynnikiem ją kształtującym jest cel, upragniony przez wolę. Tym celem może
być uporanie się ze skutkami doświadczonego zła w samym podmiocie, ale
także dążenie do pojednania z bliską osobą, z którą relacje zostały osłabione
lub zerwane na skutek popełnionego przez nią zła. Oznacza to, że przebaczenie
może zostać udzielone osobie niewyrażającej skruchy z powodu popełnionego
zła, ale bliskiej dla pokrzywdzonego, a równocześnie osoba dążąca do naprawienia zła może nie otrzymać przebaczenia ze względu na obojętny stosunek
pokrzywdzonego do niej.
Z naszkicowanego powyżej ujęcia wynikają wnioski o charakterze pedagogicznym. Pamiętając, że przebaczenie jest trudną, indywidualną decyzją, której
podjęcia nie może zagwarantować żadne oddziaływanie na jednostkę, należy
stwierdzić, że procesy edukacyjne mogą służyć przygotowaniu decyzji o przebaczeniu albo poprzez wsparcie procesów poznawczych, albo poprzez formację
woli. W odniesieniu do rozumu chodziłoby o usprawnienie rozumowania tak,
aby jednostka rozpoznawała skutki poszczególnych decyzji – w tym wypadku
decyzji o przebaczeniu lub nieprzebaczeniu – zarówno w odniesieniu do siebie
jako osoby pokrzywdzonej (oraz innych osób doświadczających skutków zła),
jak i w odniesieniu do sprawcy zła. Drugim celem usprawnienia rozumowania
byłoby osiągnięcie łatwości w odnajdywaniu rozwiązań praktycznych, które
uwzględniałyby w jak największym zakresie dobro (a nawet uprawnienia) osób
zaangażowanych w sytuację związaną z wyrządzoną krzywdą (także sprawcy zła
i jego prawa do naprawienia zła, przynajmniej w pewnym zakresie). Za cel edukacji do przebaczenia można by ponadto uznać zrozumienie człowieczeństwa
jako takiego, w którym doskonałość łączy się ze słabością, pragnienie dobra
innego człowieka z egoizmem, co w pewnych sytuacjach może przełożyć się na
wyrozumiałość wobec sprawcy zła. Opisane powyżej działania nie prowadzą
wprost do przyjęcia postawy przebaczenia w sytuacji doświadczenia krzywdy,
13
14

Por. E. Gilson, Tomizm, Warszawa 1960, s. 353-357.
Analizy myślenia praktycznego, roztropnościowego można odnaleźć w pracach Jacques’a
Maritaina, Josefa Piepera czy Jacka Woronieckiego. Por. J. Maritain, An Introduction to the
Basic Problems of Moral Philosophy, New York 1990; J. Pieper, The Four Cardinal Virtues:
Prudence, Justice, Fortitude, Temperance, Chicago 1966; J. Woroniecki, Katolicka etyka
wychowawcza, Lublin 2000.
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ale mogą stanowić czynnik ochronny przed działaniami pochopnymi, niedostatecznie przemyślanymi, podejmowanymi pod wpływem uczuć, a nawet presji
otoczenia, które de facto służą złu, albo utwierdzając sprawcę w poczuciu bezkarności, albo stając się u ofiary czynnikiem jej wiktymizacji. Drugim, nie mniej
ważnym aspektem wychowania do przebaczenia jest budowanie z jednej strony
troski o siebie, o własną godność, a z drugiej strony troski o nieinstrumentalne
relacje międzyludzkie. To one w ostateczności stanowią motywację do aktu
przebaczenia. W kontekście kontaktów instrumentalnych przebaczenie okazuje się nieuzasadnione – doświadczenie zła jest przesłanką do zerwania relacji
i nawiązania nowych.
Religijność jednostki a akt przebaczenia
Z zaprezentowanej powyżej refleksji nad przebaczeniem jako aktem rozumnym wynika, że różnicują go dwie zmienne: wiedza oraz sposób ukształtowania
woli. Na obydwie zmienne wpływa, lub może wpływać, religijność jednostki.
W pierwszym przypadku rzucając światło na relacje międzyludzkie i dając podstawy ich rozumienia. W drugim przypadku ów wpływ związany jest z budowaniem specyficznych relacji społecznych oraz relacji z Bogiem.
Nie sposób w krótkim tekście dokonać analizy wszystkich zmiennych, które
wpływają na akty przebaczenia, podejmowane w kontekście religijnym, jednak
przyjrzyjmy się dwóm podstawowym czynnikom, czyli relacji z Bogiem oraz wiedzy religijnej. Czynniki te krzyżując się, dają cztery możliwe układy (tabela nr 1).
Tabela 1. Relacja z Bogiem a wiedza religijna

Źródło: Opracowanie własne.

Silna

Brak

Brak

A

B

Duża

Wiedza religijna

Relacja z Bogiem

C

D
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Analizy rozpocznijmy od sytuacji A, w której silna relacja z Bogiem łączy
się z brakiem wiedzy religijnej. Jest to sytuacja, w której jednostka nabyła przeświadczenie o istnieniu Boga, a równocześnie nie posiada wiedzy, umiejętności,
kompetencji religijnych, dzięki którym mogłaby odnaleźć uwzględniający wiarę
sposób postępowania w skomplikowanych uwarunkowaniach społeczno-kulturowych. Bardzo łatwo w takiej sytuacji o postawę fideizmu, który spotkał się ze
stanowczą krytyką na przełomie XIX i XX wieku15, ale i obecnie wiele osób łatwo w niego popada. Fideizm wiąże się niejednokrotnie z literalną interpretacją
treści Objawienia, w ramach której jednostka nie odróżnia przesłania tekstu od
jego społeczno-kulturowego kontekstu. Przygotowanie jednostki do rozwiązywania dylematów religijnych jest zadaniem edukacji religijnej16, więc brak tego
przygotowania oznacza brak lub nieodpowiednią edukację religijną.
W odniesieniu do przebaczenia, którego wymaganie pojawia się na kartach
Biblii, brak edukacji religijnej może prowadzić przede wszystkim do bezkrytycznego podejmowania prób przebaczania, co w dłuższej perspektywie może
skutkować albo kolejnym doświadczeniem krzywdy ze strony osoby, której
udzieliło się przebaczenia, albo niemożnością przebaczenia i wynikającymi
stąd kryzysami. Odwołajmy się do przykładów. Norvin Richards, analizując
problem przebaczenia, podaje przykład decyzji motywowanej podporządkowaniem normom religijnym. Kobieta wybacza krzywdzącemu ją mężowi, ponieważ tak podpowiada jej religia. Ta decyzja utwierdza ją jednak w destrukcyjnej
dla niej relacji, wywołując w perspektywie czasu żal, smutek w odniesieniu do
samej siebie i wreszcie – po latach – decyzję o rozstaniu17. Z kolei Anselm Grün,
benedyktyn i równocześnie doświadczony terapeuta, przytacza w jednej z książek historię kobiety wykorzystywanej przez ojca. Jako osoba wierząca czuła się
ona zobligowana do przebaczenia, a równocześnie nie potrafiła tego uczynić.
Wywołało to kryzys religijny. Jej problem nie odnosił się zatem bezpośrednio
do historii jej krzywdy, ale do konfliktu, jaki powstawał między jej oceną własnej historii, a normami religijnymi18. Przytoczone przykłady nie deprecjonują
w gruncie rzeczy wartości przebaczenia, ale wskazują na brak kompetencji do
rozstrzygania dylematów związanych z relacją z innym człowiekiem a równocześnie posiadających swój wymiar religijny.
15

16
17
18

Por. J. Woroniecki, Nasz polski fideizm, „Prąd” 1926, nr 2, s. 55; K. Kowalski, Najaktualniejsze zagadnienia filozofji św. Tomasza i św. Augustyna, i ich wartość dla życia umysłowego
XX wieku, w: tenże, Święty Tomasz z Akwinu a czasy obecne, Poznań 1935, s. 151; B. Dembowski, Katolicka filozofia w Polsce w XIX wieku, w: W kierunku chrześcijańskiej kultury,
red. B. Bejze, Warszawa 1978, s. 570.
Por. Z. Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Kraków 2014.
Por. N. Richards, Forgiveness, dz. cyt, s. 78.
Por. A. Grün, Przebacz samemu sobie. Pojednanie – przebaczenie, Kraków 2001.
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Warto ponadto zauważyć, że w przytoczonych przykładach próby przebaczenia – w istocie rzeczy nieudane – motywowane były nie tyle miłością Boga,
ile lękiem przed Bogiem. U osób mierzących się z dylematem stosunku do
sprawcy zła – de facto chrześcijan – występował zatem niechrześcijański obraz
Boga, zgodnie z którym Bóg odrzuca człowieka niepodporządkowującego się
ustanowionym przez Niego normom. Jest to argument za twierdzeniem o niewłaściwej edukacji religijnej u osób, których przykłady zostały podane powyżej.
W sytuacji B kontekst religijny został w pewnym sensie wykluczony, a więc
można założyć, że sposób rozwiązywania praktycznych dylematów nie będzie
wyznaczany przez czynniki religijne i edukacja religijna jest w tym wypadku
zbędna. Do tej sytuacji wrócimy w kolejnym punkcie.
Zupełnie inne uwarunkowania decyzji o przebaczeniu z uwzględnieniem
perspektywy religijnej będą się pojawiały w przypadku dobrej edukacji religijnej, wyposażającej w wiedzę, umiejętności, kompetencje. Jeżeli owa edukacja
łączyć się będzie z osobową relacją z Bogiem (sytuacja C), ewentualna decyzja
o przebaczeniu innej osobie podejmowana będzie nie z lęku przed Bogiem, ale
ze względu na miłość Boga. Jest to schemat analogiczny do obserwowanego
w życiu codziennym, gdy ktoś postanawia przebaczyć ze względu na bliską osobę. Przebacza na przykład ojczym dziecku swojej żony, które wyrządziło mu
krzywdę, ale motywacją dla niego nie jest miłość do dziecka, z którym nie wiążą
go bezpośrednie więzi, ale miłość do jego matki, na której szczęściu mu zależy.
Podobnie w przypadku przebaczenia motywowanego miłością Boga będzie to
decyzja podjęta dlatego, że krzywdziciel – mimo popełnionego przez niego zła –
jest kochany przez Boga. Warto zauważyć, że jest to zupełnie inna motywacja
od tej, którą opisano w sytuacji A. Tam próby przebaczenia podejmowane były
z lęku przed Bogiem. Na marginesie warto zaznaczyć, że współcześni chrześcijanie zatracili w pewnym zakresie sens cnoty bojaźni Bożej, która – jak wyjaśniał
Andrzej Gmurowski – nie jest bojaźnią niewolniczą – uwarunkowaną lękiem
przed karą, ale bojaźnią synowską – czyli lękiem, by nie skrzywdzić osoby kochanej19.
Sytuacja D – brak relacji z Bogiem połączony z wiedzą religijną – w praktyce objawiała się będzie umiejętnością rozstrzygania dylematów moralnych
w duchu religijnym, ale umiejętnością rozstrzygania teoretycznego. Osoba posiadająca wiedzę, umiejętności, kompetencje religijne, ale w gruncie rzeczy niewierząca, w swoich decyzjach moralnych nie będzie brała pod uwagę motywów
religijnych. Wartości tego typu przygotowania nie należy jednak deprecjonować.
Może ono okazać się cenne, jeżeli dany człowiek zmierzy się kiedyś z dylematem
19

Por. A. Gmurowski, O istocie bojaźni Bożej, „Szkoła Chrystusowa” 1938, nr 6, s. 403-404;
tenże, Bojaźń Boża u św. Tomasza, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959, nr 1-2,
s. 174-191.
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wiary. Może ono być również pomocne w sytuacji wspierania osób wierzących,
ale nieposiadających odpowiedniej edukacji religijnej, w ich mierzeniu się z dylematami moralnymi.
Zasady edukacji religijnej jako przestrzeni wychowania do przebaczenia –
podsumowanie
Podjęte powyżej analizy dają podstawy do sformułowania dwóch postulatów
odnośnie edukacji religijnej, o ile ma ona włączać się w proces wychowania
do przebaczenia. Pierwszy z nich dotyczy inicjacyjnego charakteru edukacji
religijnej. Skoro osoba nienawiązująca relacji z Bogiem nie będzie uwzględniała
miłości Boga jako motywu we własnym działaniu, edukacja religijna będzie
służyła wychowaniu do przebaczenia tylko wówczas, gdy będzie posiadała charakter inicjacyjny, gdy będzie służyła budowaniu relacji z Bogiem. O ten aspekt
edukacji religijnej upominają się w swoich pracach – przygotowywanych z perspektywy pedagogicznej a nie teologicznej – chociażby Zbigniew Marek20, Jerzy
Bagrowicz21, Jarosław Michalski22. Warto ponadto zauważyć, że chrześcijańskie
doświadczenie wychowania, realizowane przez pedagogie zakonne czy pedagogie ruchów religijnych, wskazuje w aspekcie wychowania do przebaczenia na
fundamentalną rolę w tym procesie odkrywania i budowania relacji z Bogiem23.
Drugim postulatem dotyczącym edukacji religijnej w odniesieniu do realizacji przez nią celu wychowania do przebaczenia jest rzetelne kształcenie
religijne, tak aby wyposażało ono w odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje. To dzięki nim jednostka może odnaleźć się w skomplikowanej rzeczywistości społeczno-kulturowej, selekcjonując przekazywane w kulturze informacje i rozpoznając proweniencję poszczególnych narracji. To one stanowią
klucz do roztropnych decyzji o przebaczeniu, w których jednostka uwzględnia
zarówno dobro własne jako osoby pokrzywdzonej, jak i dobro sprawcy zła czy
innych osób zaangażowanych w daną sytuację. To one stanowią ochronę przed
Por. Z. Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, dz. cyt.
Por. J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji
religijnej młodzieży, Toruń 2006.
22
Por. J. Michalski, Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego.
Studium hermeneutyczno-krytyczne, Toruń 2004.
23
Por. K. Dyrek, Z. Marek, Edukacja do przebaczenia w pedagogii ignacjańskiej, „Paedagogia
Christiana” 2016, nr 38(2), s. 61-84; S. Chrobak, Wychowanie do przebaczenia w pedagogii
salezjańskiej, „Paedagogia Christiana” 2016, nr 38(2), s. 85-106; M.T. Kozubek, Wychowanie do przebaczenia w pedagogii jedności, „Paedagogia Christiana” 2016, nr 38(2), s. 107126.
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postawami fideistycznymi, które są bezkrytycznym podążaniem za literalnie
odczytanymi sformułowaniami.
Wspomniane powyżej wiedza, umiejętności i kompetencje wydają się potrzebne zarówno osobom wierzącym, jak i niewierzącym. Zadaniem edukacji
jest bowiem nie tylko pomoc w rozstrzyganiu występujących w danym momencie dylematów, ale także zbudowanie fundamentu do rozstrzygania problemów,
które mogą nadejść w bliższej lub dalszej przyszłości. W tym kontekście różnicowanie osób wierzących i niewierzących jest pozorne. Sytuację człowieka
niewierzącego doskonale oddaje Joseph Ratzinger w książce: Wprowadzenie
w chrześcijaństwo, gdy pisze:
(...) jeżeli człowiek wierzący może wyznawać swą wiarę tylko na oceanie nicości,
wśród ciągłych niebezpieczeństw i powątpiewań (...) to przecież i niewierzącego
nie można niedialektycznie uważać jedynie za człowieka niemającego wiary. (...)
Jakkolwiek namiętnie by głosił, że jest pozytywistą, który od dawna ma za sobą
nadprzyrodzone pokusy i napaści i żyje obecnie wyłącznie tym, co bezpośrednio
pewne – to jednak nie opuszcza go tajemna niepewność, czy pozytywizm na pewno
ma ostatnie słowo. (...) Nie będzie nigdy bez reszty pewny zamknięcia tego, co ujrzał
i uznał za całość; zawsze grozi mu pytanie, czy wiara i to, co ona głosi, nie jest czymś
rzeczywistym24.

W kontekście tych słów założenie, że człowiek niewierzący nigdy nie stanie
wobec religijnych dylematów, zwłaszcza w sytuacji egzystencjalnego kryzysu,
jest błędem. Pojawienie się pytania o Boga i pozytywne rozstrzygnięcie tego
pytania może przyjść na pewnym etapie życia, skutkując koniecznością mierzenia się z dylematami moralnymi z uwzględnieniem perspektywy religijnej, co
przy braku edukacji religijnej może powadzić do sytuacji opisanych powyżej,
w odniesieniu do połączenia przekonania o istnieniu Boga z religijną ignorancją.
Bibliografia
Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej
młodzieży, Wydawnictwo UMK, Toruń 2006.
Bassett R., Carrier E., Charleson K., Pak N.R., Schwingel R., Majors A., Pitre M., Sundlof-Stoller A., Bloser C., Is It Really More Blessed to Give Than to Receive? A Consideration of Forgiveness and Perceived Health, „Journal of Psychology & Theology”
2016, nr 1, s. 28-41.
Bishop D.H., Forgiveness in Religious Thought, „Studies in Comparative Religion” 1968,
nr 1, s. 21-30.
Butler J., Fifteen Sermons Preached at the Rolls Chapel, Cambridge, 1827, http://anglicanhistory.org/butler/rolls/index.html (dostęp: 20.04.2017).
24

J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 1994, s. 36-37.

410

Jarosław Horowski

Chrobak S., Wychowanie do przebaczenia w pedagogii salezjańskiej, „Paedagogia Christiana” 2016, nr 38(2), s. 85-106.
Dembowski B., Katolicka filozofia w Polsce w XIX wieku, w: W kierunku chrześcijańskiej
kultury, red. B. Bejze, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1978.
Dyrek K., Marek Z., Edukacja do przebaczenia w pedagogii ignacjańskiej, „Paedagogia
Christiana” 2016, nr 38(2), s. 61-84.
Escher D., How Does Religion Promote Forgiveness? Linking Beliefs, Orientations, and
Practices, „Journal for the Scientific Study of Religion” 2013, nr 52(1), s. 100–119.
Forgiveness. A Sampling of Research Results, American Psychological Association, Washington, 2008.
Gilson E., Tomizm, tłum. J. Rybałt, PAX, Warszawa 1960.
Gmurowski A., Bojaźń Boża u św. Tomasza, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 1959,
nr 1-2, s. 167-192.
Gmurowski A., O istocie bojaźni Bożej, „Szkoła Chrystusowa” 1938, nr 6, s. 393-406.
Gorsuch R.L., Hao J.Y., Forgiveness: An Exploratory Factor Analysis and Its Relationships
to Religious Variables, „Review of Religious Research” 1993, nr 4, s. 333-347.
Grün A., Przebacz samemu sobie. Pojednanie – przebaczenie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2001.
Jankowski S., Przebaczenie w Biblii, „Paedagogia Christiana” 2016, nr 37(1), s. 29-41.
Kowalski K., Najaktualniejsze zagadnienia filozofji św. Tomasza i św. Augustyna, i ich
wartość dla życia umysłowego XX wieku, w: tenże, Święty Tomasz z Akwinu a czasy
obecne, Księgarnia św. Wojciecha, Poznań 1935.
Kozubek M.T., Wychowanie do przebaczenia w pedagogii jedności, „Paedagogia Christiana” 2016, nr 38 (2), s. 107-126.
Lin W.N., Enright R., Klatt J., Forgiveness as character education for children and adolescents, „Journal of Moral Education” 2011, nr 2, s. 237-253.
Marek Z., Religia – pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Wydawnictwo WAM, Kraków,
2014.
Maritain J., An Introduction to the Basic Problems of Moral Philosophy, Magi Books, New
York 1990.
Marty M.E., The Ethos of Christian Forgiveness, w: Dimensions of forgiveness: psychological research & theological perspectives, red. E.L. Worthington, Templeton Press,
Philadelphia–London 1998.
Michalski J., Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium
hermeneutyczno-krytyczne, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.
Murphy J., Forgiveness and Resentment, „Midwest Studies in Philosophy” 1982, nr 7,
s. 503–516.
Newberry P.A., Joseph Butler on Forgiveness: A Presupposed Theory of Emotion, „Journal
of the History of Ideas” 2001, nr 62, s. 233–244.
Pieper J., The Four Cardinal Virtues: Prudence, Justice, Fortitude, Temperance, University
of Notre Dame Press, Chicago 1966.
Pilarczyk K., Przebaczenie w judaizmie. W perspektywie rytuału święta Jom Kippur, „Pae
dagogia Christiana” 2016, nr 37(1), s. 43-65.
Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.

Wychowanie do przebaczenia a edukacja religijna

411

Richards N., Forgiveness, „Ethics” 1988, nr 99, s. 77-97.
Szulakiewicz M., Fenomenologia przebaczenia – moralny i metafizyczny wymiar przebaczenia, „Paedagogia Christiana” 2016, nr 37(1), s. 97-120.
Woroniecki J., Katolicka etyka wychowawcza, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000.
Woroniecki J., Nasz polski fideizm, „Prąd” 1926, nr 2, s. 52-57.
Streszczenie
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o zasady wychowania religijnego spełniające kryteria wychowania do przebaczenia, przy czym przebaczenie rozumiane jest jako
akt rozumny i roztropny. Analizy przeprowadzone zostały w trzech etapach. W pierwszym przedstawiono przebaczenie w kategoriach filozofii tomistycznej (jako efekt decyzji
rodzącej się na drodze dialogu rozumu i woli) oraz określono warunki roztropnego
przebaczenia. W drugim punkcie określono zależności między przebaczeniem i religijnością jednostki. W trzeciej części wyprowadzono wnioski odnośnie zasad wychowania
religijnego spełniającego kryteria wychowania do roztropnego przebaczenia.
Słowa kluczowe: przebaczenie, warunki przebaczenia, gotowość do przebaczenia,
religia a przebaczenie
Summary
Education for forgiveness and religious education
The article attempts to address the question of the consistency of the principles of religious education with the criteria of education for forgiveness, whereby forgiveness
is understood as a deliberate and prudent act. The analysis is divided into three parts.
The first addresses forgiveness in terms of Thomistic philosophy – one resulting from
a decision inspired by a dialogue between reason and will – so discussing the conditions necessary for an act of forgiveness to be prudent. The second section defines the
relationship between forgiveness and religiousness. The third part of the analysis offers
some conclusions regarding the principles of religious education and their consistency
with the criteria of education for prudent forgiveness.
Keywords: forgiveness, conditions for forgiveness, religion and forgiveness
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Neuropedagogika.
Kogo lub co uczy szkoła: dzieci czy mózgi?

Wprowadzenie
Można odnieść wrażenie, że w ostatnich dziesięcioleciach pedagogika stara
się nadrobić braki w odwoływaniu się do badań empirycznych i coraz częściej
posługuje się danymi z tak zwanych nauk twardych, tutaj konkretnie – z neuronauk. „Neuroedukacja” – bo o nią chodzi – „bada, jak dzieci uczą się i co
w praktyce wspomaga i podtrzymuje proces uczenia się. Neuroedukacja jest
interdyscyplinarną dziedziną łączącą neuronaukę, psychologię i edukację i ma
pomóc w stworzeniu sprawdzonych metod i programów nauczania”1. Dodajmy,
że w języku polskim pojawiają się także terminy „neuropedagogika” oraz „neurodydaktyka” jako część neuropedagogiki2.
Neuropedagogika jest dyscypliną młodą, kiedy porówna się ją z trwającymi od tysięcy lat staraniami takiego czy innego systemu nauczania, z jego
**
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zabiegami o poszukiwanie coraz lepszych, efektywniejszych metod nauczania.
Niemniej jednak ma ona swoją historię, zawierającą wielkie oczekiwania i obietnice, a także znaczące głosy krytyczne.
Z jednej strony pojawiają się opinie, że reformy szkolnictwa powinny się
opierać na faktach pochodzących z nauk empirycznych. Niektóre środowiska
pedagogiczne miały i mają duże oczekiwania w tym zakresie, zwłaszcza że często są wspierane przez środowiska polityczne i naukowe instytuty badawcze.
Równolegle z próbami uempirycznienia pedagogiki przedstawiciele komercyjnych firm zaczęli proponować różnego typu urządzenia elektroniczne, mające
wspomagać procesy koncentracji i uczenia się opartego na potencjale mózgu,
na procesach w nim zachodzących (tzw. brain-based learning)3. W próbach tych
używa się urządzeń do nowoczesnego neuroobrazowania mózgu (fMRI), elektroencefalografii (EEG), pozwalających na ustalanie neuronalnych korelatów
dla kognitywnych zadań, a uzyskane wyniki próbuje się wykorzystać do udoskonalania szkolnych programów nauczania.
Z drugiej strony widać, że pojęcie brain-based learning jest często nadużywane. Przeprowadzono ogromną ilość badań z użyciem techniki neuroobrazowania mózgu dzieci i dorosłych, wykonujących różne zadania. Tym samym
nasiliły się debaty na temat ich wykorzystania w edukacji. Można wyodrębnić
trzy fazy tychże debat: w pierwszej naukowcy i ludzie mediów propagowali
często wyolbrzymione, życzeniowe koncepcje edukacyjne wynikające z nieuprawnionej ekstrapolacji wyników badań empirycznych. W drugiej fazie
głos zabrali neuronaukowcy, którzy albo ostrożniej wypowiadali się na temat
możliwości wykorzystania badań mózgu w praktyce szkolnej, uważając często
ich prognozy za przedwczesne, albo mówili wręcz o „neuromitach”4. Nieostrożne powoływanie się na te badania prowadzi do mitycznych prób zastosowań
neuronauki w nauczaniu szkolnym. Ponadto niektórzy oferenci komercyjni,
odwołując się do wspomnianych nadinterpretacyjno-mitycznych oczekiwań,
zaczęli rozwijać koncepty nauczania, które okazały się bezużyteczne lub wręcz
szkodliwe dla uczniów.
Tak powstały przykładowo programy dla uczniów „lewomózgowców” lub
uczniów „prawomózgowców”, jako wynik uogólnienia lokalizacji pojedynczych
funkcji mózgu na całe procesy uczenia się ucznia. Bardzo rozpowszechnił się
także pogląd, że spożywanie przez dzieci pokarmów słodzonych prowadzi do
nadaktywności mózgowej i behawioralnej oraz do ograniczenia stopnia uwagi,
3

4

Por. Brain-Based Learning, 2013, http://edglossary.org/brain-based-learning/ (dostęp:
18.03.2017).
Por. Ch. Stubenrauch, H. Krinzinger, K. Konrad, Vom Hirnbild zum guten Unterricht. Implikationen von neuropsychologischen und Bildgebungsbefunden für die Lehr-Lern-Forschung,
„Zeitschrift für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie” 4/42, 2014, s. 253-269.
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co po części doprowadziło do programów „szkół bez cukru”5. Badania kontrolne z użyciem placebo zakwestionowały słuszność tego poglądu. Odwoływał się
on do błędnych interpretacji badań, wskazujących na zwiększone spożywanie
cukru przez hiperaktywne dzieci. Niektórzy neuropedagodzy, w swoich wyważonych i krytycznych publikacjach, sami zakwestionowali wiele tego typu mitów
i opierających się na nich koncepcji nauczania.
W kontekście zasygnalizowanej problematyki w dalszej części artykułu
przedstawimy wybrane wyniki neuropedagogicznych badań dzieci z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Następnie wskażemy z jednej strony na niektóre
z zarzutów formułowanych wobec neuropedagogiki, a z drugiej – w sytuacji
szybko zmieniających się warunków kształcenia – płynące z niej korzyści i możliwości przyszłego owocnego i skutecznego wykorzystania.
Neuronalne korelaty czytania i pisania
Po niszczącej krytyce pierwszej fazy jesteśmy niejako w trzeciej fazie debaty na
temat neuropedagogiki. Przyzwyczajono się powoli do oddzielenia myślenia życzeniowego i związanych z nim oczekiwań od faktycznych opcji i możliwości
neuronauk w zakresie pedagogiki6. Specyficznym celem neuropedagogiki jest
zastosowanie wyników wspomnianych badań do pracy dydaktycznej z uczniami.
Stąd jej zorientowanie interdyscyplinarne i nakierowanie na praktykę. Punktami
ciężkości badań są przede wszystkim klasyczne zagadnienia pedagogiczne, takie
jak nauka czytania i liczenia, ale także ustalenie, które ze zwojów mózgowych
i jakie ich funkcje są konieczne do nabywania tych zdolności oraz jakie są skutki
uszkodzeń tychże zwojów, objawiające się w zakłóceniach w czytaniu czy pisaniu.
Inne, mniej intensywnie badane zagadnienia to: kreatywność uczniów, skupienie
uwagi i przystosowanie do życia w społeczeństwie. To ostatnie opiera się na mówieniu i na jego specyficznym elemencie – na oszacowywaniu wielkości oraz na
liczeniu. Poniżej przedstawiamy wybrane przykłady badań neuropedagogicznych.
W roku 1892 neurolog Joseph-Jules Déjerine opisał jednego ze swoich pacjentów – nazwijmy go X – który nagle utracił umiejętność czytania7. X potrafił
5

6

7

M. Madeja, Die Schule erzieht junge Menschen, keine Gehirne, w: Hirnforschung. Was kann
sie wirklich? Erfolge, Möglichkeiten und Grenzen, red. M. Madeja, J. Müller-Jung, C.H. Beck,
München 2016, s. 171-175. Por. R.J. Johnson, M.S. Gold, D.R. Johnson, I. Ishimoto,
M.A. Lanaspa, N.R. Zahniser, N.M. Avena, Attention-deficit/hyperactivity disorder: is it
time to reappraise the role of sugar consumption?, „Postgraduate Medical Journal” 5/123,
2011, s. 39-49, doi: 10.3810/pgm.2011.09.2458.
J.G. Geake, The Brain at School: Educational Neuroscience in The Classroom, Berkshire 2009,
s. 5-9, 179-190.
W. Levelt, A History of Psycholinguistics: The Pre-Chomskyan Era, Oxford 2013, s. 364-370.
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jednak dalej mówić, nazywać przedmioty, a także pisać. Po śmierci X Déjerine
zbadał jego mózg i zauważył silne powylewowe uszkodzenie w tak zwanym
lewym zakręcie środkowo-wrzecionowatym (left midfusiform gyrus, lmFG).
Dzisiaj wiemy, że prawidłowo funkcjonujący zakręt wrzecionowaty jest odpowiedzialny między innymi za właściwe rozpoznawanie twarzy innej osoby,
rozpoznawanie jej przekazu emocjonalnego, a także za poprawne opracowanie
czytanej informacji8. Funkcjonowanie lmFG wspiera funkcjonowanie „obszaru wzrokowej formy słowa” (visual word form area, VWFA), który z kolei
jest istotny dla łączenia kory wzrokowej i recepcji w niej widzianego słowa.
VWFA odpowiada za zdolności językowe powiązane ze słyszanym słowem
(bądź z jego znaczeniem)9. Badania aktywności mózgu pokazują, że około
150-200 ms po pokazaniu badanej osobie na ekranie jakiegoś słowa można
stwierdzić aktywacje w tym systemie, których jednak nie da się zauważyć, gdy
mamy do czynienia z językiem obcym lub gdy na ekranie pojawią się nieznane litery. Neuropedagodzy badali rozwój obszaru wzrokowej formy słowa
podczas nauki czytania i stwierdzili, że we wczesnych stadiach nauki czytania
także inne obszary mózgu są aktywowane10. Należy do nich kora przedczołowa, która między innymi jest odpowiedzialna za uwagę, planowanie i pamięć
roboczą. Wraz z rozwojem umiejętności czytania rośnie aktywność w VWFA,
natomiast spada aktywność w przednich częściach mózgu. Aktywacji VWFA
nie stwierdza się u przedszkolaków, natomiast pojawia się ona już przy nikłych
umiejętnościach językowych i wzrasta przez wiele lat aż do osiągnięcia przez
daną osobę wieku dojrzałego.
Drugim przykładem są badania dzieci z dysleksją, które pomimo przeciętnej inteligencji mają duże trudności z uczeniem się czytania i pisania (przy
używaniu standardowych metod nauczania w korzystnym otoczeniu społeczno-kulturowym). Mózgi tych dzieci wykazują, w porównaniu z mózgami innych
dzieci w tym samym wieku, słabszą aktywność w VWFA i silniejszą aktywność
8

9

10

Uszkodzenie zakrętu wrzecionowatego skutkuje także prozopagnozją – ograniczeniem
zdolności rozpoznawania twarzy osób znajomych lub również ich przekazu emocjonalnego przy niezakłóconej percepcji wzrokowej pozostałych obiektów. Por. K.S. Weiner, K. Zilles, The anatomical and functional specialization of the fusiform gyrus, „Neuropsychologia”
2016, nr 83, s. 48-62.
Tzw. obszar wzrokowej formy słów (visual word form area, VWFA). F. Bouhali, M.T. de
Schotten, P. Pinel, C. Poupon, J.-F. Mangin, S. Dehaene, L. Cohen, Anatomical Connections
of the Visual Word Form Area, „Journal of Neuroscience” 12 November 2014, 34 (46),
s. 15402-15414, https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.4918-13.2014 (dostęp: 18.03.2017).
W. Serniclaes, G. Collet, L. Sprenger-Charolles, Review of neural rehabilitation programs for
dyslexia: how can an allophonic system be changed int a phonemic one?, w: Neuro-Education
and Neuro-Rehabilitation, red. E. Martínez-Montes, J. Chobert, M. Besson, „Frontiers in
Psychology” 2016, s. 83-84.
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w innych obszarach mózgu powiązanych z czytaniem11. Po ukończeniu przez
dzieci z dysleksją specjalnych programów treningowych w licznych przypadkach nie tylko poprawiła się ich umiejętność czytania, lecz także udało się
stwierdzić wzrosty aktywności zwojów mózgowych w VWFA. Można uznać, że
naprawiono w ten sposób funkcjonowanie VWFA. Ponadto dzięki omawianym
badaniom udało się odkryć elektryczne reakcje aktywacji mózgu u niemowląt,
które korelowały z pojawiającą się kilka lat później dysleksją.
Kolejnym przykładem są badania dotyczące procesów zachodzących w naszych mózgach, kiedy falujące literki i linie na papierze czy ekranie komputerowym zamieniają się w słowa. Czyli chodzi o badania uzyskujące odpowiedzi
na pytanie, jak ludzki mózg rozpoznaje i przetwarza napisane słowa. Zazwyczaj
nie zauważamy, że kiedy dziecko uczy się czytać lub kiedy sami czytamy, tym,
co tak naprawdę widzimy, są czarne i białe linie. My natomiast zamieniamy je
na historie, sensowne zdania czy słowa mające realne znaczenie12. Elizabeth
A. Hirshorn i jej współpracownicy badali pacjentów z padaczką wyzwalaną
czytaniem, którzy zgodzili się na zaimplantowanie elektrod do swojego mózgu.
Celem tego zabiegu było wprawdzie osłabienie siły napadów padaczkowych,
lecz umożliwił on także sprawdzenie, w jaki sposób mózgi tych ludzi odczytują
pisane słowa. Lekarz zajmujący się w tym badaniu epilepsją stwierdził, że u niektórych pacjentów, odpornych na lekarstwa, jedynym sposobem ograniczenia
napadów jest lokalizacja w mózgu miejsca, gdzie mają one swój neuronalny
początek. W tym celu używano wspomnianych elektrod. Następnie za ich pomocą stymulowano różne obszary mózgu, mapowano ich funkcje i szukano
powiązania z napadami padaczkowymi. Równocześnie używano tych samych
elektrod do stymulowania części mózgu, których aktywność jest skorelowana
z czytaniem i rozpoznawaniem słów.
W jednym z eksperymentów uczestników proszono o odczytanie serii
słów składających się z siedmiu liter. Naukowców szczególnie interesowała
aktywność w lmFG, wiedzieli bowiem, jak istotną rolę zakręt ten odgrywa przy
czytaniu. Stwierdzono, że ta część mózgu wygląda nieco odmiennie u ludzi
z zaburzeniami dysleksyjnymi i zmienia się, gdy stają się oni coraz sprawniejsi
w czytaniu i pisaniu. Cytowana Elizabeth A. Hirshorn oraz jej współpracownicy uważają, że uzyskane przez ich zespół wyniki sugerują, że zakręt rozpoznaje
E.S. Norton, S.D. Beach, J.D.E. Gabrieli, Neurobiology of dyslexia, „Current Opinion in
Neurobiology” 30, 2015, s. 73–78, doi: 10.1016/j.conb.2014.09.007. „Reading is a complex
and slowly learned skill requiring the integration of multiple visual, linguistic, cognitive,
and attentional processes” (tamże).
12
E.A. Hirshorn, Y. Lib, M.J. Ward, R.M. Richardson, J.A. Fiez, A.S. Ghuman, Decoding and
disrupting left midfusiform gyrus activity during word reading, „Proceedings of the National
Academy of Sciences of the U.S.A.” 29/113, 2016, doi: 10.1073/pnas.1604126113, http://
www.pnas.org/content/113/29/8162.full, s. 8162-8167 (dostęp: 18.03.2017).
11
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wzrokowe sygnały o słowach i wraz z VWFA doskonali odkodowanie słów. Najpierw badano odkodowywanie słów wizualnie do siebie podobnych (np. hint
i lint)13. Następnie podobne badania przeprowadzono ze słowami różniącymi
się od siebie (np. hint i dome). Okazało się, że w przypadku słów różnych od
siebie badani potrafili określić różnicę między nimi zaraz po ich przeczytaniu,
natomiast przy słowach różniących się jedynie jedną literą następowało to
dopiero kilkaset milisekund później. Wspomniani naukowcy odkryli, że zakłócenie – poprzez stymulację lub w wyniku operacji chirurgicznej – aktywności
mózgu w lmFG prowadziło do osłabienia spostrzegania całych słów. Jednocześnie wyrazili oni nadzieję, że będzie można prowadzić podobne badania mniej
inwazyjnymi metodami.
Badania tego typu odpowiadają po części na pytanie, na ile synchroniczne, a tym samym treściowo bezsensowne informacje, kiedy zostają wyzwolone
u tego rodzaju pacjentów, blokują dalsze przetwarzanie czytanych słów. Konfrontują nas też ze swoistym dylematem: czy inwestować w dodatkowe kursy
i programy pomocowe mające na celu poprawienie umiejętności czytania u tych
osób, czy też podawać im leki przeciw padaczce wyzwalanej czytaniem, osłabiające napady padaczki, a tym samym najprawdopodobniej prowadzące do
zmniejszenia trudności w czytaniu.
Inny przykład stanowią działania w zakresie funkcji matematycznych. Stosunkowo szybko, bez dokładnych obliczeń, potrafimy ocenić, który z dwóch
zbiorów ma więcej elementów. Zawdzięczamy to tak zwanemu zmysłowi liczbowemu (number sense). Zdolność do takiej oceny wydaje się wrodzona i jej
obecność można wykazać już u niemowląt14. Rozpoznają one różnicę pomiędzy
wielkościami grup obiektów, gdy liczba obiektów jakiejś grupy jest podwojona
w stosunku do grupy porównawczej. Zdolność ta doskonali się aż do okresu dojrzewania, kiedy to bez liczenia potrafimy określić, rozpoznać różnice w wielkości dwóch zbiorów, gdy sięgają one około 15%. W badaniach ustalono, że zmysł
liczbowy koreluje z aktywnością w bruździe śródciemieniowej (intraparietal
sulcus, IPS). Aktywność ta jest szczególnie duża, gdy dzieci oraz dorośli mówią
o operacjach na liczbach, gdy myślą o liczbach, gdy wypowiadają liczby bądź
dokonują obliczeń15.
Por. tamże, s. 8165.
M.E. Libertus, E.M. Brannon, Behavioral and Neural Basis of Number Sense in Infancy,
„Current Directions in Psychological Science” 6/18, 2009, s. 346-351; doi: 10.1111/j.1467-8721.2009.01665.x.
15
„Similar research with children has shown that activation in the IPS in nonsymbolic
number processing is present in children as young as 4 years of age and parallels that
found in adults in the same study, but that its involvement increases with age (...). Despite
the large number of studies that have examined the neural underpinnings of number
13

14
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Stwierdzono ponadto, że udary prowadzące do zniszczeń w obszarze IPS
powodują zaburzenia w liczeniu (dyskalkulia, dyscalculia). U dzieci mających
szczególne trudności z odróżnianiem ilości elementów w danych zbiorach
stwierdzono zmniejszoną aktywność w IPS.
Do prowadzenia obliczeń nie wystarczy sama aktywność w IPS, gdyż są
w nie zaangażowane także inne obszary mózgu. Należą do nich te odpowiedzialne za przetwarzanie operacji językowych. Przykładowo osoby dwujęzyczne
potrafią w obydwu językach równie szybko coś oszacować, ale jeśli mają liczyć
w języku nieojczystym, czynią to wolniej16. Ponadto podczas liczenia są zaangażowane obszary ulokowane w skroniowej korze mózgowej i powiązane ze
spostrzeganiem przestrzeni. Mogłoby to wyjaśnić, dlaczego wielkie odstępy
przestrzenne niejako automatycznie łączymy z dużymi liczbami. Także plemiona pierwotne i dzieci wieku przedszkolnego bez znajomości matematyki
automatycznie korelują liczby z przestrzenią17.
Jeszcze innym polem badań neuropedagogiki w związku z obliczaniem jest
kreatywność. Chodzi o znalezienie między innymi odpowiedzi na pytania: jakie
stany mózgu sprzyjają tworzeniu kreatywnych pomysłów?18. W jaki sposób
pojawiają się one u dzieci i w jaki sposób można je wzmacniać? Jeśli neuropedagodzy potrafią na te pytania udzielić jakiejś odpowiedzi, to wniosą istotny wkład
nie tylko w rozwój różnych rodzajów sztuki czy w rozwiązywanie zadań matematycznych, lecz także w rozwój życia społecznego. Wiemy bowiem, jak wielką
rolę we wzajemnych relacjach odgrywa ich kreatywne tworzenie. Kreatywność
w zajęciach z matematyki nie świadczy jedynie o tym, jak postępuje uczeń, lecz
także wiąże się z kreatywnością nauczyciela19.

16

17

18

19

representations in adults and the growing number of studies in children, only very few
studies have investigated the neural correlates of numerical cognition in infancy”, tamże.
Por. N. Ramírez-Esparza, A. García-Sierra, The bilingual brain: Language, Culture and
Identity, w: The Oxford handbook of multicultural identity: Basic and applied perspectives,
red. V. Benet-Martinez, Y.-Y. Hong, Oxford 2014, s. 35-56.
Por. N. Poirel, G. Borst, G. Simon, S. Rossi, M. Cassotti, A. Pineau, O. Houdé, Number Conservation is Related to Children’s Prefrontal Inhibitory Control: An fMRI Study of a Piagetian
Task, „Public Library of Science” 7/7, 2012, doi: 10.1371/journal.pone.0040802.
M. López-González, Ch.J. Limb, Musical Creativity and the Brain, „Cerebrum” 2, 2012
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3574774/ (dostęp: 18.03.2017). „A summary of brain structure and function reveals the importance of the prefrontal cortex (PFC)
to creative thinking”, tamże.
Por. J. Piggott, Cultivating Creativity, NRICH enriching mathematics, 2011, https://nrich.
maths.org/5784 (dostęp: 18.03.2017).
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Ograniczenia i perspektywy neuropedagogiki
Pomimo wielkiej ilości częściowych badań nad funkcjonowaniem mózgu przy
czytaniu i liczeniu zrozumiała jest krytyka neuropedagogiki. Nauka ta nie dostarczyła do tej pory żadnych wyników, które miałyby praktyczny wpływ na sposób prowadzenia lekcji czy pomagałyby uczniom w nabywaniu wiedzy. Pomijając oczywiście pojedyncze dzieci, u których – jak wspominaliśmy – stwierdzono
zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu. Ponadto neuropedagogika skupiła się
na uczniach szkół podstawowych, mniej uwagi natomiast poświęciła uczniom
w wieku dorastania, kiedy to zasadniczo zmieniają się możliwości uczenia się
poszczególnych umiejętności. W końcu liczne wyniki uzyskane w neuropedagogice stanowią jedynie uzupełnienie – za pomocą neuroobrazowań – znanych
pedagogicznych i neuronaukowych badań dotyczących lokalizacji w mózgu
neuronalnych korelatów i ich wpływu na uczenie się i na zachowania.
Tego rodzaju całościowa, krytyczna ocena neuropedagogiki, wraz
z uwzględnieniem jej stosunkowo krótkiej historii, pokazuje zarazem zasadnicze granice i możliwości jej dalszego rozwoju, które będą zależeć również od
postępu badań nad mózgiem. Wskażmy zatem na kilka głównych obszarów
ewentualnych ograniczeń oraz perspektyw rozwojowych neuropedagogiki.
Najpierw zwróćmy uwagę na środowisko szkolne. Jak wiemy, szkoła przede
wszystkim wychowuje i kształci młodych ludzi, a nie mózgi. Nie ulega wątpliwości, że mózg jest centralnym systemem przetwarzającym informacje. Czy
jednak jest on wszystkim? Aby temu zaprzeczyć, nie trzeba koniecznie być osobą
wierzącą i wierzyć w istnienie niezależnej od ciała duszy, lecz wystarczy refleksja
nad faktem, że z jego cechami, z jego połączeniami zwrotnymi z całym ciałem
i z przyrodniczo-społecznym otoczeniem stanowi coś więcej aniżeli jedynie wyizolowanie widziany anatomiczny mózg. Nie ulega wątpliwości, że zbyt wielkim
uproszczeniem byłaby próba zredukowania tak wielowarstwowego, rozłożonego
w czasie przebiegu zdarzeń, jakim jest nauka szkolna dzieci, do fizjologicznie
rozumianych procesów.
Kolejna kwestia to rozwój indywidualny ucznia. Jesteśmy przekonani, że
idealnym sposobem uczenia dziecka jest stawianie na jego indywidualność, na
pomoc w rozwoju jego uzdolnień, zainteresowań i pasji. Natomiast wyniki uzyskane w neuronaukach dostarczają danych uśrednionych i prawdopodobnych.
Dane te mogą być sensowne dla pewnej grupy, są jednak mało pomocne przy
kształceniu konkretnego dziecka, gdyż mogą się okazać nieadekwatne. Tymczasem misją pedagogiki szkolnej, bardziej aniżeli innych dyscyplin naukowych,
jest właśnie dostrzeżenie pojedynczego dziecka, wspieranie go i stworzenie mu
optymalnych warunków do kształcenia się i rozwoju.
Zauważmy również, że neuropedagogika odwołuje się do eksperymentów. Eksperymenty jednak prowadzone na wzór eksperymentów w naukach
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przyrodniczych wykluczają, na bazie swoich redukcjonistycznych założeń, wiele
czynników obecnych w życiu codziennym20. Jak uboga byłaby nasza wiedza
o pomarańczy, gdybyśmy jedynie dopuścili do siebie takie fakty jak jej ciężar,
skład chemiczny itp. W sytuacjach złożonych – a nauka w szkole do takich
należy – odwołująca się do wyników eksperymentów dyscyplina nie może zbyt
wiele wyjaśnić.
Przytoczone wyżej ograniczenia, jak również wiele innych, w jakiejś mierze
zawężają korzyści, które neuropedagogika może przynieść nauczaniu szkolnemu. Ograniczenia te z pewnością także w najbliższej przyszłości nie będą
pozwalały na bezpośrednie zastosowanie neuronaukowych wyników badań
w szkolnych programach nauczania. W razie wątpliwości wiedza praktyczna,
oparta na wieloletnich, nawet wielowiekowych doświadczeniach, będzie stawiana wyżej niż wypowiedzi neuronaukowe. Mimo to neuropedagogika ma
swoje uzasadnienie i swoje możliwości. W tym kontekście posłużmy się kilkoma
przykładami.
Naukowcy z Singapuru wyhodowali w 2016 roku miniaturową, trójwymiarową tkankę mózgową, która rośnie w laboratorium i ma pewne cechy specyficzne dla ludzkiego mózgu21. We wspomnianej tkance, czyli w organoidalnym
modelu, udało się po raz pierwszy stwierdzić obecność czarnego pigmentu neuromelaniny oraz funkcjonalnie aktywnych neuronów dopaminergicznych, wytwarzających dopaminę. Ta ostatnia wpływa na procesy biologiczno-psychiczne
organizmu: kontrolę ruchu, motywację i poznanie. Tak wytworzoną tkankę
można używać w badaniach medycznych nad schorzeniami mózgu (również
nad skutkami stosowania lekarstw), a także w badaniach nad rozwojem procesów skorelowanych z procesami uczenia się.
Innym zakresem poszukiwań możliwości neuropedagogiki są kwestie dotyczące pytania: Co badania mózgu mogą powiedzieć o funkcjonowaniu „normalnego” mózgu? Odpowiadając, można ponownie wskazać na badania dzieci
dwujęzycznych, dotyczące wpływu dwujęzyczności na czynności mózgu. Można
zadać pytanie o sukces tak zwanego immersyjnego nauczania języka obcego: na
ile skuteczne jest nauczanie tego języka w naturalnym środowisku, nauczanie
w nim także innych przedmiotów, a nie tylko samego języka. Koszty mogą jednak być takie, że informacje zostają zapamiętane w języku obcym, a tym samym
będą trudniejsze do wywołania w języku ojczystym. Na przykład dziecko uczące
Można tutaj zacytować L. Wittgensteina: „Czujemy, że gdyby nawet rozwiązano wszelkie
możliwe zagadnienia naukowe, to nasze problemy życiowe nie zostałyby jeszcze nawet
tknięte. Co prawda, nie byłoby już wtedy żadnych pytań; i to jest właśnie odpowiedź”. Zob.
L. Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus, Warszawa 1997, s. 52.
21
Por. The Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Scientists grow mini
human brains, „ScienceDaily” 30 July 2016, www.sciencedaily.com/releases/2016/07/
160730154504.htm (dostęp: 18.03.2017).
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się geografii po angielsku, a odpytywane po polsku, będzie potrzebowało więcej
czasu na znalezienie odpowiedzi, będzie go to więcej kosztowało aniżeli wówczas, gdy jest odpytywane z geografii po angielsku. Gdzie jednak te koszty są
generowane? Ich źródła nie da się najprawdopodobniej rozpoznać na podstawie
zewnętrznych zachowań dziecka. Aby zobrazować, co dzieje się w mózgu dziecka przy zmianie języka, trzeba użyć funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.
Wyniki obrazowania powinny pokazać, na ile mózg w celu rozwiązania takiego
zadania odwołuje się do dodatkowych zasobów, wykraczających poza zwykłe
tłumaczenie z angielskiego na polski.
Kolejna kwestia. Dotychczasowe neuronaukowe analizy – wcześniej aniżeli obserwacje zachowań czy inne wyniki uzyskane we wczesnych diagnozach
zakłóceń – pozwoliły na postawienie właściwych diagnoz dla uczniów. Neuropedagogiczna ocena zaburzeń i dalsze rozwijanie przez neuropedagogikę
badań nad zaburzeniami w nabywaniu wiedzy umożliwią wcześniejsze postawienie diagnozy o neuronalnym podłożu problemów ucznia. Tym samym
można liczyć na wcześniejszą interwencję, a co za tym idzie na usunięcie
owych zaburzeń, zanim ich skutki ukażą się w zachowaniach ucznia i okażą
się istotne dla jego postępu w kształceniu. Przykładem niech będzie wspomniana wyżej dysleksja, która może mieć różne podłoże, między innymi
może powstać w wyniku zaburzeń w systemie wzrokowym lub słuchowym
bądź w systemie łączącym informacje wzrokowe ze słuchowymi. Obserwując
zachowania osoby z dysleksją, widzimy jedynie zaburzenia w czytaniu i poprawnym pisaniu. Dlatego trudno stwierdzić, który z wymienionych systemów
jest uszkodzony. Badania mózgu mogą pokazać, gdzie jest źródło braku. Odpowiednie interwencje mogą być dostosowane do tego braku, a realizowane
programy interwencyjne ocenione od strony neuronaukowej. Tym samym
będzie można rozpoznać, czy doprowadziły one faktycznie do normalizacji
funkcjonowania mózgu.
Innym jeszcze zagadnieniem będzie organizacja programu kształcenia. Do
przeprowadzania reform programów nauczania da się po części wykorzystać
rosnącą reputację neuronauk w społeczeństwie. Opis jakiegoś konkretnego
przypadku pedagogicznego za pomocą metod wziętych z neuronauki być może
nie przyniesie wymiernej korzyści poznawczej, ale istnieje szansa, że pomoże
on przekonać odpowiedzialne gremia o konieczności podjęcia odpowiednich
kroków i inwestycji w systemie szkolnym.
Następnym, bardzo aktualnym problemem będzie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: jakie następstwa dla edukacji ma szybki rozwój mediów cyfrowych? Media cyfrowe niosą ze sobą ogromne możliwości postępu w każdej dziedzinie życia: od służby zdrowia po edukację i życie codzienne. Prezydent Barack
Obama w swoim przemówieniu do młodzieży w Mooresville Middle School
w Północnej Karolinie (6 czerwca 2013 r.) podkreślił, że dostęp do szybkiego
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Internetu i innych mediów odgrywa i będzie odgrywał kluczową rolę w poprawie amerykańskiego systemu edukacyjnego22. Zaznaczył, że jego marzeniem jest,
aby tablet kosztował tyle samo co zwykły podręcznik, a wszechstronny dostęp
do platform dydaktycznych i naukowych był coraz powszechniejszy. Jak nigdy
dotąd nasze otoczenie medialne zmienia się bardzo szybko, co niesie nowe
wymagania w stosunku do młodego pokolenia. Brak nam doświadczeń co do
neuronalnych skutków tych zmian. Dzieci nie uczą się czytania i pisania jedynie
za pomocą klasycznych metod. Eksperci oceniają, że już w najbliższych latach
dzieci nie będą w trakcie nauki korzystały z ołówka i zeszytu. Także pisanie na
coraz to mniejszych klawiaturach jest widziane jako środek przejściowy, nim
zostaną wynalezione inne formy pisemnej komunikacji. Nie wiemy, jakie one
będą ani jak będą wyglądały, ale z wielkim prawdopodobieństwem nie będziemy mieli na ten temat żadnej wiedzy doświadczalnej. Dlatego w tym zakresie
neuropedagogika może dostarczyć istotnych wskazówek co do wpływu owych
nowych sposobów pracy i nauki na mózgi uczniów – a co ważniejsze także na
ich sposoby myślenia i działania. W związku z tym zarówno nauczyciele, jak
również opracowywanie programów nauczania powinny uwzględnić powyższe
wskazówki.
Zwróćmy uwagę na jeszcze jedną sprawę. Mianowicie ludzkie organizmy
i mózgi mają zdolność rozwiązywania interesujących, efektywnie niepodlegających algorytmizacji problemów. Same układy biologiczne są jednak nadmiernie
złożone, aby móc w całości modelować szczegóły ich działania. Złożoną budowę
mają również neurony. Niemniej jednak badania nad sztuczną inteligencją wyposażyły nas w dobrą teorię pozwalającą na bardzo szczegółowe symulacje własności pojedynczych neuronów. Zauważmy, że ogólne zasady organizacji i sposobu funkcjonowania układów biologicznych neuronów były i są inspiracją przy
tworzeniu sztucznych sieci neuronowych (artificial neural networks, ANN). Te
ostatnie nie przypominają zbytnio sieci biologicznych neuronów, jednak można
dzięki nim modelować funkcjonowanie układów naturalnych neuronów. ANN
są coraz bardziej obecne w naszym życiu codziennym. Funkcja Siri w telefonie
komórkowym zarządza naszymi terminami. Facebook sugeruje nam przyjaciół,
komputery pomagają w zarządzaniu bankami i giełdami. Mamy inteligentne,
samoparkujące samochody. Komunikacja lotnicza jest prawie w pełni zautomatyzowana, oparta na sztucznych sieciach neuronowych23. Jednak postępy
22

23

Por. B. Obama: U.S. schools need high-speed internet, http://politicalticker.blogs.cnn.
com/2013/06/06/obama-u-s-schools-need-high-speed-internet/ (dostęp: 18.03.2017).
„Another robot, ConceptNet 4, took an IQ test with tasks in vocabulary, comparisons
and comprehension and was found to have the intelligence of a 4-year-old”, https://www.
forbes.com/sites/barbarakurshan/2016/03/10/the-future-of-artificial-intelligence-ineducation/#15f3abe42e4d.

424

Józef Bremer SJ, Janusz Mółka SJ

w tworzeniu sztucznej inteligencji nadal nie znajdują odzwierciedlenia w nauczaniu szkolnym. Dlaczego edukacja pozostaje w tej materii w tyle?24 Woolf
i jego współpracownicy wskazują na kilka możliwych zmian w edukacji, jakie
da się przeprowadzić dzięki wykorzystaniu AI25. Można powołać wirtualnego
mentora dla każdego ucznia, czyli zawsze obecnego, wspierającego doradcę,
towarzyszącego uczniowi przy samoocenie, przy pracy w grupie, analizującego
dane z interakcji ucznia z otoczeniem, zbierającego dane o jego indywidualnych
postępach w nauce, o kontekście społecznym bądź o jego osobistych zainteresowaniach. Wykorzystując AI, można tworzyć globalne, wirtualne pomieszczenia
klasowe, umożliwiające nauczanie nieograniczone przestrzennie i językowo
oraz niezwiązane z planem godzinowym.
Zakończenie
Przed neuropedagogiką rozprzestrzenia się szerokie pole eksploracyjno-badawcze i analityczno-projektujące. Nie wszystkie odkrycia i propozycje w tym
zakresie będą przez wszystkich akceptowane. Będzie się wymagać weryfikacji czy też nowych, dalszych uzasadnień i poszukiwań. W takiej perspektywie wydaje się, że we współczesnej szkole już nie wystarczy ograniczać się
do wyjaśniania, omawiania, demonstrowania, prowadzenia wykładu. Trzeba
koniecznie bardziej inspirować, stawiać na kreatywność, samodzielność, pomysłowość, nowe eksperymenty, projekty. Uczniów należy bardziej motywować
i inspirować do rzetelnego i wnikliwego uczenia się, natomiast od nauczycieli
oczekuje się kompetencji i innowacji kreowania skutecznego i efektywnego,
dobrej jakości nauczania oraz integralnego i holistycznego wychowywania
młodego pokolenia.
Dzięki innowacjom i rozwojowi neuronauki pojawia się konieczność zweryfikowania i udoskonalenia między innymi metod nauczania dotychczas obowiązujących w instytucjach edukacyjnych. Nie można już ignorować wiedzy na
temat procesu uczenia się. Jeżeli aktywność uczących się znajduje odzwierciedlenie w strukturze sieci neuronalnej, to tym bardziej należy zapoznawać się
z wynikami badań i wnioskami neuronauki. W ten sposób może ona posłużyć
do efektywniejszego wykorzystania możliwości i potencjału człowieka. Dlatego
B.P. Woolf, H.C. Lane, V.K. Chaudhri, J.L. Kolodner, AI Grand Challenges for Education,
„AI Magazine” 4/34, 2013, s. 66-84, file:///home/jb/Pulpit/2490-4342-1-PB.pdf (dostęp:
18.03.2017).
25
I. Arroyo, W. Burleson, M. Tai, B. Woolf, Gender differences in the use of benefit of advanced
learning technologies for mathematics, „Journal of Educational Psychology” 4/105, 2013,
s. 957-969, doi: 10.1037/a0032748.
24
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dla współczesnych nie tylko edukatorów neuropedagogika stanowi wyzwanie
do wytężonego wysiłku poszukiwań (obaw i oczekiwań) również nowych sposobów podejmowania działań w zakresie nauczania i wychowania.
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Streszczenie
Neoronauka zyskuje coraz większe zainteresowanie. W ramach jej zainteresowań znajdują się również takie dziedziny, jak neuroedukacja, neurodydaktyka, neuropedagogika.
Neuropedagogika, choć jest młodą dyscypliną naukową, ma już swoją historię, pojawiają
się wobec niej krytyczne uwagi, ale także oczekiwania w kreowaniu skutecznego i efektywnego, dobrej jakości nauczania i wychowania. W swoich poszukiwaniach stara się
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pomóc między innymi współczesnym edukatorom w wypracowaniu nowych, efektywnych metod oraz programów nauczania. Stąd jej zorientowanie jest interdyscyplinarne,
nakierowanie na praktykę.
Autorzy artykułu przybliżają problematykę wspomagania procesów koncentracji
i uczenia się opartego na potencjale mózgu oraz procesach w nim zachodzących (tzw.
brain-based learning). Przedstawiają wybrane wyniki neuropedagogicznych badań dzieci
z trudnościami w pisaniu i czytaniu. Zajęli się również opisem niektórych zarzutów
formułowanych wobec neuropedagogiki, wskazują także na korzyści oraz możliwości
przyszłego wykorzystania neuropedagogiki w procesie nauczania i wychowania.
Słowa kluczowe: neuronauka, neuropedagogika, kognitywistyka, cyfryzacja
w nauczaniu, cyfryzacja w szkole, edukacja
Summary
Neuropedagogy. Who or what does the school teach: children or brains?
Neuroscience is gaining more and more interest. Its interests include neuroeducation,
neurodidactics, neuropedagogy. Neuropedagogy, though a young scientific discipline,
has already a history of its own. It receives critical comments, but also raises the
expectations of creating effective, good quality teaching and education. Its research seeks
to help contemporary educators in developing new and effective teaching methods and
curriculaand thus it is interdisciplinary and practice-oriented.
The authors of the article discuss the issue of supporting brain-based concentration
and learning. They present selected results of the neuropedagogical research of children
with reading and writing difficulties. They also describe some of the objections to
neuropedagogy as well as the benefits and potential for future use of neuropedagogy in
the teaching and educational process.
Keywords: neuroscience, neuropedagogy, cognitive science, digitization in education,
digitization at school, education
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Umiędzynarodowienie uczelni:
koncepcja, pomiar i czynniki stymulujące

Wprowadzenie
We współczesnej gospodarce internacjonalizacja w wymiarze mikroekonomicznym (proces umiędzynarodowienia poszczególnych podmiotów) odgrywa coraz większą rolę, stając się strategicznym kierunkiem rozwoju. Przyjmuje różnorodne formy współpracy gospodarczej i może być realizowana nawet na rynku
krajowym, jednak warunkiem koniecznym jest jej świadome ukierunkowanie
na aktywność o charakterze międzynarodowym1. Oznacza to, że z jednej strony
umiędzynarodowienie jednostki obejmuje wszelkie formy działalności poza
granicami kraju, stanowiąc złożony proces realizowania interesów rynkowych
na polu międzynarodowym. Tak ujętą internacjonalizację postrzegać należy
w wymiarze dynamicznym i aktywnym, mającym na celu utrzymanie nawiązanych już wcześniej i kontynuowanych obecnie kontaktów międzynarodowych
oraz wyznaczenie potencjalnych kierunków rozwoju w przyszłości. Z drugiej
strony na internacjonalizację należy spojrzeć szerzej, czego wyrazem staje się
umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa na rynku krajowym. Odbywa się to
zazwyczaj poprzez nawiązanie współpracy z partnerami zagranicznymi w formie dostaw zaopatrzeniowych, przyjęcia funkcji przedstawicielstwa handlowego
i pośrednika tworzącego kanał dystrybucji, zakupu licencji, korzystania z usług
doradczych, zdobywanie doświadczenia. Instytucja krajowa, nie opuszczając
rynku wewnętrznego, wchodzi w kooperację z podmiotami zagranicznymi,
spotykając się tym samym z odmiennymi produktami, usługami, technologią,
kulturą organizacyjną oraz innym sposobem formułowania celów i strategii ich
osiągania. W konsekwencji internacjonalizacja na tym poziomie jest wynikiem
**
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przeprowadzonych przez podmiot analiz strategicznych, oszacowanych na ich
podstawie szans i zagrożeń związanych z decyzją o włączeniu się w rynek międzynarodowy2.
Źródła internacjonalizacji w przypadku konkretnych podmiotów mają
zazwyczaj charakter polityczny, społeczny, ekonomiczny, techniczny i technologiczny. Jak już wspomniano, szczególnie ważnym wątkiem towarzyszącym
rozważaniom nad procesem internacjonalizacji jest problem zmian, dokonujących się zarówno w obrębie organizacji, jak i w jej dynamicznym otoczeniu.
Samo pojęcie internacjonalizacji określono jako proces, co wskazuje na jego
sekwencyjny i dynamiczny charakter. Jan Rymarczyk wyróżnia trzy stopnie
procesu umiędzynarodowienia3:
• uświadomienie w organizacji możliwości międzynarodowego oddziaływania,
• dostosowanie organizacji do międzynarodowego otoczenia,
• międzynarodowy rozwój polegający na tworzeniu lub przekształcaniu
organizacji.
Motywy internacjonalizacji, porządkując na podstawie przeglądu literatury
zagranicznej, Rymarczyk ujmuje w cztery grupy: rynkowe, kosztowe, zaopatrzeniowe oraz polityczne4.
Krzysztof Wach podkreśla, że rozwój jest efektem wymiany między podmiotem a jego otoczeniem, jego efekty zatem nie zależą tylko od tego, jakim
potencjałem dysponuje organizacja, lecz od tego, jakimi zasobami dysponuje,
a więc i od tego, jakie ukierunkowane działania podejmują inne podmioty
w otoczeniu5. Jak już wspomniano, internacjonalizacja to proces wielopłaszczyznowy, ściśle powiązany z przyjętą strategią, którą determinują wspomniane
czynniki endogeniczne oraz egzogeniczne. Jak zauważa Wach, przed podjęciem
decyzji o rozwoju międzynarodowym, należy nie tylko przeprowadzić badania rynku, ale co najważniejsze, opracować strategię, odzwierciedlającą plan
zachowania przedsiębiorstwa wobec otoczenia międzynarodowego. Konstruowanie strategii umiędzynarodowienia danego podmiotu powinno obejmować
co najmniej trzy zasadnicze etapy, które następują po sobie, ale również mają
charakter iteracyjny. Wśród nich Krzysztof Wach wymienia badanie i analizę
rynku, sformułowanie szczegółowej strategii ekspansji, wdrożenie strategii
i jej kontrolę. Przy opracowaniu strategii internacjonalizacji za decydujące
2

3
4

5

J.W. Wiktor, P. Chlipała, Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, Warszawa 2012, s.14.
J. Rymarczyk, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, Warszawa 2004, s. 23.
K. Wach, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw: rozwój przez umiędzynarodowienie, Warszawa 2012, s. 74.
Tamże, s. 29.
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czynniki uznaje trzy grupy: konstelację rynków (strategia marketingowa), ofertę produktową (strategia produktowa) oraz lokalizację lub jej zmianę (strategia
lokalizacji)6.
Umiędzynarodowienie uczelni jako jej czynnik rozwojowy
Głównym zadaniem uczelni jest kształcenie studentów, prowadzenie prac rozwojowych oraz badań naukowych7. Nie mniejsze znaczenie ma świadczenie
usług badawczych oraz upowszechnianie i propagowanie osiągnięć nauki, kultury narodowej, techniki oraz wkład w rozwój nowoczesnych technologii.
Zgodnie z polskim prawem pojęciem uczelni definiuje się szkołę prowadzącą studia wyższe. Uczelnię utworzoną przez państwo reprezentowane przez właściwy organ władzy lub administracji publicznej nazywa się uczelnią publiczną. Z kolei szkoła wyższa, utworzona przez osobę fizyczną albo osobę prawną
niebędącą państwową ani samorządową osobą prawną, nazwana jest uczelnią
niepubliczną. W osiągnięciu wymienionych zadań uczelnie konsolidują ze sobą
wiedzę i umiejętności zatrudnionej w nich kadry naukowo-dydaktycznej, wykorzystując posiadane zasoby materialne, często znacznej wartości. W rezultacie
uczelnie dostarczają produkt, za który można uznać m.in.:
• usługi dydaktyczne, świadczone na rzecz studentów, powodujące przyrost
ich wiedzy, umiejętności i kultury osobistej oraz zmieniające ich postawy
w kierunku postaw bardziej prospołecznych8;
• usługi badawczo-rozwojowe, świadczone na rzecz przedsiębiorstw i instytucji publicznych;
• wyniki badań naukowych, poszerzających wiedzę z różnych dziedzin.
Pomimo swej specyfiki uczelnie w wielu aspektach funkcjonowania przypominają przedsiębiorstwa usługowe, ponieważ podobnie do nich9:
• zarządzają posiadanymi zasobami, wykorzystując je do świadczenia usług;
• świadczą usługi na rzecz klientów i generują z tego tytułu przychody;
6
7

8

9

K. Wach, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, dz. cyt., Warszawa 2012, s. 191.
Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, nr 164, poz.
1365 z późniejszymi zmianami.
M. Tutko, Przyczyny i skutki zróżnicowania produktów uczelni ekonomicznych – problemy
zarządzania, w: Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, red. T. Gołębiowski, M. Dąbrowski
i B. Mierzejewska, Warszawa, 2005.
P. Figura, Porównawcza analiza kondycji finansowych polskich uczelni publicznych i niepublicznych, „Horyzonty Polityki”, vol 15, Instytut Politologii Akademii Ignatianum w Krakowie 2016, s. 250.
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• świadcząc usługi, zużywają szereg zasobów i generują tym samym koszty
niezbędne do osiągnięcia przychodów;
• prowadzą księgi rachunkowe i sporządzają sprawozdania finansowe.
Pomiar umiędzynarodowienia szkół wyższych
Uczelnie wyższe są szczególną grupą podmiotów rynkowych, świadczących
usługi edukacyjne. Wiele z nich opiera swą działalność na środkach publicznych,
otrzymując subwencje z budżetu centralnego i świadcząc tym samym swe usługi
nieodpłatnie. Wielkość dotacji, uzależniona od przyjętego sposobu i algorytmu
jej przyznawania, decyduje wprost o dynamice i kierunkach rozwoju oraz ekspansji terytorialnej ośrodka10. Jak już wspomniano, ekspansja międzynarodowa
uczelni wyższej to wieloprzekrojowy, złożony proces rozwojowy, uwidaczniający
się we wzroście jej podstawowych mierników działalności. W celu oceny stopnia umiędzynarodowienia ośrodka akademickiego należy zatem odpowiednio
określić obszary i kluczowe parametry odnoszące się do tego procesu.
Według nowego algorytmu wyliczania dotacji, składnik umiędzynarodowienia to zmodyfikowany dotychczasowy składnik wymiany. Zasadniczą zmianą
jest wliczanie do liczby osób przyjeżdżających i wyjeżdżających w ramach wymiany studentów czy doktorantów cudzoziemców podejmujących studia (lub
studia doktoranckie) w pełnym cyklu w danej uczelni (z wagą 3,0). W przypadku wymiany zmniejszono z 3,0 do 2,0 wagę cudzoziemców przyjeżdżających do
Polski w ramach wymiany powyżej 3 miesięcy (np. w programie Erasmus+ czy
na podstawie umów bilateralnych)11.
Aby sparametryzować ogólną ocenę uczelni akademickich, grupa ekspertów
zajmujących się rankingiem miesięcznika „Perspektywy” opracowała sześć grup
odnoszących się do internacjonalizacji, a w ich obrębie wydzielono 32 kryteria,
na których podstawie dokonano pomiaru. Przyjęty zakres oraz uzyskane wagi
przedstawiały się w następujący sposób: efektywność naukowa (30%), prestiż
(25%), potencjał naukowy (15%), umiędzynarodowienie (15%), warunki studiowania (10%), innowacyjność (5%). Pomiar omawianej cechy „umiędzynarodowienie” obejmował składowe kryteriów szczegółowych, takich jak12:
• programy studiów prowadzone w języku obcym w obserwowanym roku
akademickim,
A. Szromnik, Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym, „Management and Business
Administration Central Europe”, vol. 22/1, Warszawa 2014, s. 36.
11
www.nauka.gov.pl.
12
M. Pluta-Olearnik, Orientacja międzynarodowa w strategii instytucji naukowych i badawczych, „Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych”, dz. cyt., s. 49.
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• liczba studiujących w językach obcych,
• wymiana studencka obejmująca wyjazdy i przyjazdy,
• liczba studentów obcokrajowców,
• liczba nauczycieli akademickich z zagranicy,
• liczba prowadzonych wykładów w językach obcych.
W 2011 roku rozszerzono listę kryteriów o nową cechę w badaniach: „uznanie międzynarodowe”. Do jej skonstruowania wykorzystano miejsca polskich
uczelni uzyskane w znanych rankingach międzynarodowych.
Popularność tych rankingów rośnie z każdym rokiem, a wynika to głównie
z umiędzynarodowienia rynku szkolnictwa wyższego oraz postępującej globalizacji badań naukowych i wdrożeń. Według twórców rankingu „Perspektyw”,
wysokie miejsca uzyskane w rankingach światowych przekładają się wprost
na reputację i odpowiednio wysoką pozycję uczelni w rankingach krajowych.
Analiza pozycji rodzimych uczelni w rankingach światowych pozwala na stwierdzenie, że mają w nich szansę znaleźć się polskie uczelnie cenione na krajowym
rynku edukacyjnym. Jednocześnie należy podkreślić, że wysoka pozycja na krajowym rynku edukacyjnym nie zapewnia wysokich miejsc w rankingach światowych. Uznanie międzynarodowe, pojmowane jako sama obecność w światowych rankingach uczelni, bez względu na zajmowane miejsce, wzmacnia prestiż
i wizerunek szkoły wyższej w jej krajowym otoczeniu13.
Andrzej Szromnik dla celów podjętego problemu rozwoju uczelni opartego
na dostępie do zagranicznych zasobów proponuje ich rozpatrywanie w ujęciu
nie tylko terytorialnym, ale także funkcjonalnym, organizacyjnym, infrastrukturalnym, intelektualnym, dydaktycznym, naukowym, badawczym, marketingowym czy kadrowym. W każdym z dziesięciu wymienionych obszarów można
analizować i kwantyfikować procesy bądź zjawiska, określając kierunki i dynamikę zmian dokonujących się w uczelniach14. Uczelnie zaczynają funkcjonować
na dwóch obszarach jednocześnie: regionalnym i międzynarodowym, poniekąd
z pominięciem płaszczyzny narodowej. Do niedawna ośrodki akademickie postrzegane były jako typ instytucji autonomicznej i funkcjonującej przeważnie na
płaszczyźnie narodowej, a nie regionalnej. Obecnie trend ten ulega radykalnej
zmianie, na przykład w kwestii walidacji zdobytej wiedzy, przez wydanie dyplomu ukończenia określonego poziomu lub kierunku studiów. Tak więc dotychczas proces certyfikowania wiedzy miał charakter państwowo-urzędowy15.
13

14

15

Por. M. Pluta-Olearnik, M. Dymyt, Kreowanie międzynarodowego wizerunku szkoły wyższej,
Poznań 2012.
A. Szromnik, Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym, MBA CE, vol 22/1, Warszawa
2014, s. 38.
T. Maliszewski, Globalny uniwersytet lokalny. Regionalizacja szkół wyższych atutem w grze
konkurencyjnej, MBA CE, 3/2008, Warszawa 2008, s. 57.
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Widoczne są już efekty działań prowadzących do zwielokrotnienia form oceniania oraz certyfikowania zdobytej wiedzy i proces ten ulega dalszej ewaluacji. Formalnym potwierdzeniem zakończenia nauki nadal pozostaje dyplom
ukończenia określonego kierunku bądź specjalności na danym poziomie studiów, jednak wzrasta znaczenie „pozaformalnych” dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń, których rolą jest potwierdzenie nabytych konkretnych umiejętności.
Przełomowym momentem dla rozwoju tego typu form certyfikowania wiedzy
było wydawanie suplementu do dyplomu – dokumentu przewidzianego przez
dyspozycje procesu bolońskiego, który to dokument informuje nie tylko o specjalności, jaką student ukończył, lecz przede wszystkim o nabytych umiejętnościach, przydatnych na przykład na określonych stanowiskach pracy.
Wynika z tego, że coraz większą rolę będzie odgrywać walidacja form kształcenia dokonująca się przez wydawanie dyplomów współpracujących uczelni
zagranicznych. Maciej Kolasiński i Piotr Lisiecki podsumowują, że atrakcyjne
dyplomy uczelni zagranicznych mogą stanowić dodatkowy czynnik w budowaniu przewagi konkurencyjnej uczelni niepublicznych. Ponadto nie ulega wątpliwości, że wzrośnie rola oceny działań uczelni przez sektor przedsiębiorstw, co
przełoży się wprost na decyzje o podejmowanych przez kandydatów wyborach
studiów16.
Główny nurt omawianego procesu umiędzynarodowienia uczelni dotyczy
jednak ekspansji terytorialnej i odnosi się do rozwoju szkoły wyższej w aspekcie
zmian przestrzennych, zakresu oddziaływania i rozmieszczenia własnych jednostek organizacyjnych. Przyjęcie strategii umiędzynarodowienia uczelni może
wynikać z negatywnej oceny perspektyw rozwojowych na dotychczasowym
rynku, zwłaszcza w odniesieniu do niekorzystnych trendów demograficznych
oraz rosnącej konkurencji. Wynikać może również z trudności w sprostaniu
wymaganiom związanym z zaangażowaniem kadry naukowo-dydaktycznej,
nierzadko restrykcyjnych regulacji prawnych odnośnie do uczelni, jak również
odpływu młodzieży za granicę. Nie bez znaczenia jest zauważalny spadek zainteresowania usługami uczelni ze strony gospodarki. To tylko przykłady motywów terytorialnej ekspansji uczelni wyższych na rynki międzynarodowe. Do zupełnie innej grupy motywów zalicza się świadoma i celowa polityka edukacyjna
władz kraju przyjmującego zagraniczne szkoły wyższe. Jak zauważa Aleksander
Kobylarek, terytorialne rozszerzenie działalności niekoniecznie musi znaczyć
wejście na zagraniczny rynek edukacji uniwersyteckiej, może bowiem odpowiadać kształtowaniu poszerzonego obszaru wpływów regionalnych, makroregionalnych lub ogólnokrajowych, opartych na sieciowej koncepcji oferowania
16

M. Kolasiński, P. Lisiecki, Konkurencja cenowa na rynku usług edukacji wyższej, w: Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, Materiały konferencyjne, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka,
Łódź 2006, s. 148.
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usług edukacyjnych oraz innych świadczeń właściwych szkołom wyższym.
Zwiększanie przestrzennego zakresu działalności uczelni jest koncepcją stosunkowo dobrze znaną i praktykowaną, szczególnie przez szkoły niepubliczne17.
Czynniki umiędzynarodowienia szkół wyższych
Analizy strategiczne, poprzedzające decyzję o ekspansji międzynarodowej, powinny uwzględniać jednak dwa oczywiste fakty – zagranica i zagraniczny rynek
edukacji na poziomie wyższym to z jednej strony niewątpliwa szansa, to nowe
możliwości i konkretne, dodatkowe zasoby, ale z drugiej strony, to wiele oczywistych trudności i barier będących źródłem zagrożeń dla realizowanej strategii
rozwojowej.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia wejścia na rynek zagraniczny przez uczelnie „zewnętrzne”, związane z nowymi, często odmiennymi
i zaskakującymi warunkami funkcjonowania, uwarunkowaniami społecznymi i kulturowymi, prawnymi, instytucjonalnymi oraz ekonomicznymi. Nowy,
często nieznany rynek oznacza bowiem nowych ludzi – ich język, zachowania
i zwyczaje, obyczaje, nowe kontakty – formy ich nawiązywania i podtrzymywania, przebieg i organizacja, nowe doświadczenia – i odpowiednie odczucia,
wrażenia, efekty, nowe idee – oraz właściwe okoliczności ich kreowania, propagowania oraz akceptacji, nowa kultura osób oraz odmienna kultura organizacyjna, nowe normy prawne, odmienne procedury oraz nowe programy, plany,
koncepcje18. Wynik takiej analizy jest zatem swoistym rachunkiem zysków
i strat w szerokim rozumieniu, jest jedną z najważniejszych decyzji strategicznych władz uczelni, uzależnionej od wielu czynników i okoliczności. Wśród
nich szczególną rolę odgrywają czynniki zewnętrzne, a równocześnie niezależne od zainteresowanej uczelni, które jest ona zmuszona brać pod uwagę, gdyż
określają w znacznej mierze powodzenie całego przedsięwzięcia – czas trwania,
ilość pokonywanych barier, konieczność zaangażowania instytucji doradczych
i wspierających, pracochłonność całego projektu oraz łączną sumę zaangażowanych środków niezbędnych do realizacji. Marcin Duszyński wskazuje zaś ważny
czynnik o charakterze wyjściowym, pierwotnym, czyli odległość – dystans między siedzibą uczelni, jej lokalizacją w kraju a planowanym jej ulokowaniem za
granicą. W tym przypadku chodzi o dystans geograficzny. Odległość pomiędzy
lokalizacją krajową i zagraniczną przekłada się wprost proporcjonalnie na koszty
17

18

A. Kobylarek, Redefinicja funkcji szkół wyższych z punktu widzenia interesów lokalnych
(teoria mostu), „Nauka i Szkolnictwo Wyższe”, nr 2/26 2005, s. 36.
A. Szromnik, Uczelnia na zagranicznym rynku edukacyjnym, MBA CE, vol 22/1, Warszawa
2014, s. 39.
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poniesione na organizację przedsięwzięcia i potencjalne wydatki poniesione na
dalszy rozwój projektu19. Dystans pomiędzy dwoma lokalizacjami determinuje
wielkość nakładów poniesionych na logistyczną stronę ekspansji, a związanych
między innymi z kosztami transportu zasobów materialnych i osób oraz łączności. Bliskości terytorialnej najczęściej towarzyszy bliskość kulturowa, nierzadko
ta sama grupa językowa, wspólna waluta, religia, obyczaje.
Andrzej Szromnik do grupy istotnych czynników pierwotnych, decydujących o kierunku rozwoju terytorialnego uczelni, kraju, regionu, miasta lokalizacji oddziału zagranicznego zalicza formalnoprawną przychylność przepisów
dotyczących regulacji obowiązującego tam systemu szkolnictwa wyższego. Podkreśla przy tym, że w szczególności chodzi o:
(...) określenie prawnej akceptacji obecności zagranicznej instytucji edukacyjnej,
jednoznaczne sprecyzowanie jej praw i obowiązków, a w szczególności statutowych
zasad, struktur oraz warunków funkcjonowania (warunków materialnych i infrastrukturalnych, programowych i koncepcyjnych, personalnych i płacowych oraz
finansowych i podatkowych)20.

Z punktu widzenia formalnoprawnych warunków działalności uczelni na rynku
zagranicznym wymienia trzy rozwiązania koncepcyjne:
• Zagraniczne funkcjonowanie uczelni odbywa się na podstawie własnych,
krajowych zasad, norm i programów nieuwzgledniających lokalnych rozwiązań. Przyjęty model kształcenia przeniesiony zostaje w tym przypadku
z własnego kraju. Takie rozwiązanie modelowe jest możliwe jedynie wtedy, gdy prawo określające zasady funkcjonowania szkolnictwa wyższego
i systemu edukacji obowiązującego w kraju goszczącym na to zezwala. Dla
ośrodka akademickiego, podejmującego decyzję o ekspansji za granicę, takie rozwiązanie jest bez wątpienia najłatwiejsze i jednoznaczne w realizacji.
• Uczelnia, funkcjonując za granicą, ogranicza się w minimalnym stopniu
do wymogów edukacyjnych i organizacyjnych, opierając się na mieszanych rozwiązaniach formalnoprawnych. Modyfikuje w ten sposób własne
rozwiązania krajowe, tak aby odpowiadały one koniecznym warunkom
kształcenia przyjętym przez prawo lokalne. W praktyce jest to podejście
najczęściej stosowane.
• Jednostka powołana za granicą zobligowana jest do zachowania formy
kształcenia, ściśle dopasowanej do lokalnych warunków i procedur, przyjętych obyczajów akademickich, metod i form kształcenia i – co z tego
wynika – poddawania się przyjętym formom sprawdzania wiedzy i weryfikowana oceny kadry dydaktycznej.
19
20

M. Duszyński, Uniwersytet (tanio) kupię, „Forum Akademickie” 2012, nr 5 (maj), s. 28.
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Wśród zewnętrznych czynników, decydujących o powodzeniu strategii internacjonalizacji uczelni, należy wymienić powiązania formalnoprawne oraz
stosunki dyplomatyczne i gospodarcze pomiędzy krajem będącym siedzibą
uczelni a krajem wyznaczonej ekspansji. Zrzeszenie państw w obrębie tej samej
wspólnoty, organizacji, gwarantuje poniekąd zunifikowanie przepisów dotyczących funkcjonowania podmiotów w jej obrębie. Jak już wspomniano, stanowi to
ogromne uproszczenie dla działań związanych z międzynarodowym kierunkiem
rozwoju szkoły wyższej. Jest to bez wątpienia okoliczność sprzyjająca funkcjonowaniu na rynku zagranicznym i przede wszystkim umożliwiająca swobodną
realizacje wspólnie podjętych inicjatyw i projektów. Kontynuując przegląd zewnętrznych czynników determinujących decyzję o międzynarodowej ekspansji
uczelni, należy wymienić również stosunek społeczności lokalnej do zagranicznej jednostki szkolnictwa wyższego. Przy kategoryzowaniu i nadawaniu
odpowiedniej rangi wymienianym czynnikom społeczna akceptacja może nie
zajmować wysokiej pozycji, jednak należy o niej wspomnieć choćby z uwagi na
jej zerojedynkowy charakter. Uczelnia, prowadząc działalność edukacyjną na
zagranicznym rynku, może być przez lokalną społeczność w pełni akceptowana
lub negowana. Zależy to najczęściej od uwarunkowań historycznych i politycznych oraz wynikającego z nich zaufania bądź obawy związanej z prowadzeniem
edukacji według niedających się zaakceptować wzorców, środków i metod. Dotyczyć mogą również podejrzeń o propagowanie innych systemów wartości, idei
czy zachowań. Niemniej jednak uzyskanie powszechnej akceptacji obecności
na rynku zagranicznym, w różnych środowiskach stwarza pozytywne warunki
funkcjonowania niezbędne do osiągniecia końcowego sukcesu inicjatywy.
Rozważając aspekt zewnętrznych czynników internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, należałoby poświęcić sporo uwagi oczekiwaniom zagranicznych
instytucji ze świata biznesu wobec ośrodków dydaktycznych, zarówno tych działających na rynku krajowym, jak i docelowych. Pragnę jedynie zaakcentować
istotę przenikania rynku usług edukacyjnych na rynki biznesowe w aspekcie
transferu wiedzy i badań pod kątem ich komercyjnego wykorzystania. Problem
ten stanowiłby odrębne opracowanie, wspomniane przeze mnie w dalszej części publikacji, dotyczącej czynników wewnętrznych, determinujących strategie
umiędzynarodowienia uczelni, przy okazji omawiania losów absolwentów jako
niedocenianego w mojej opinii źródła mogącego służyć wyznaczaniu kierunków
rozwoju uczelni21.
Podjęcie decyzji o międzynarodowym kierunku rozwoju zdeterminowane jest również przez czynniki wewnętrzne. Każdorazowo odpowiadają one
21

A. Wolanin, Promowanie przedsiębiorczości wśród studentów na przykładzie akademickich
inkubatorów przedsiębiorczości, „Horyzonty Wychowania”, vol.13, nr 26, Kraków 2014,
s. 377.
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specyfice konkretnej uczelni i kategoryzowanie ich byłoby dużym uproszczeniem. Niemniej jednak jako przykład można wymienić te z nich, które są
wspólne dla wszystkich ośrodków, rozważających ekspansję na rynki międzynarodowe.
Decyzja o międzynarodowym kierunku rozwoju uczelni zapada jednak
wewnątrz tej jednostki na podstawie analizy omówionych uwarunkowań zewnętrznych. Określenie przyszłej formy i zakresu ekspansji na rynek międzynarodowy wymaga odpowiedniego dostosowania układu personalnego uczelni – społeczności akademickiej. Proces wejścia na rynek zagraniczny musi być
wspólnym celem realizowanym za pomocą wspólnych środków na podstawie
jednolitego programu wszystkich członków tej wspólnoty. Zalicza się do nich
kierownictwo uczelni jako organ zarządzający, pracowników będących ogniwem wykonawczym, studentów rozumianych jako grupa edukowana oraz absolwentów, ogniwo wyjściowe, zewnętrzne.
Jak podkreśla Andrzej Szromnik, od aktywności tych czterech, uczestniczących w procesie przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności osobowych
części całości uniwersyteckiej, uzależnione są rezultaty końcowe działalności
uczelni. W swoim opracowaniu określa tę strukturę jako „czworobok uniwersytecki”22. Zaznacza jednak, że wspomniane formy oraz efekty orientacji na zagranicę zależą od aktywności kierownictwa uczelni, sprawności organizacyjnej
administracji uczelnianej, ustalonych procedur i mechanizmów podejmowania
decyzji. Ekspansja międzynarodowa z tej perspektywy oznacza nawiązywanie
kontaktów i współpracy z zagranicznymi ośrodkami edukacyjnymi, wymianę
studentów, co inicjowane jest każdorazowo przez samych pracowników, zwłaszcza kadrę akademicką. W wyniku indywidualnych i zespołowych kontaktów
personalnych powstają wieloletnie programy naukowobadawcze, z których często rodzą się inne formy kooperacji na wyższym poziomie zaangażowania zasobowego i instytucjonalnego, obejmujące szersze obszary działalności uczelni
wyższej. Podkreślić należy, że nadzór i koordynacja tych procesów leżą w gestii
kierownictwa uczelni, stanowiąc jeden z kluczowych, wewnętrznych czynników
internacjonalizacji.
Czwarte z wymienionych ogniw – absolwentów – Emilia Werner nazywa
niedocenianym źródłem informacji istotnych dla przyjęcia właściwej strategii
umiędzynarodowienia. Ukończenie studiów niewątpliwie zmienia status formalny studenta, co nie musi być jednoznaczne z zerwaniem z nim całkowitej
więzi osobistej oraz emocjonalnej. Absolwenci często utożsamiają się z uczelnią
w środowisku pozauczelnianym, uczestnicząc w jej bieżącej działalności jako
doradcy, konsultanci, opiniodawcy czy darczyńcy. Szczególną rolę w tworzeniu
22
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strategii internacjonalizacji uczelni odgrywają absolwenci realizujący zadania
zawodowe w obszarze współpracy z zagranicą23.
Podsumowanie
Umiędzynarodowienie uczelni jako strategiczna decyzja rozwojowa ma szansę
pozytywnej weryfikacji jedynie w przypadku właściwego oszacowania chłonności zagranicznego rynku edukacyjnego oraz określenia kierunków jego zmian.
Własna instytucja za granicą, taka jak uniwersytet lub jego jednostka organizacyjna, uwarunkowana jest dostateczną liczbą kandydatów odpowiadających
ustalonym kryteriom przygotowania merytorycznego i językowego, mogących
dodatkowo spełnić konieczne warunki prawne, organizacyjne, materialne i finansowe. Proces wejścia na zagraniczny rynek edukacji wyższej w określonym
zakresie i przyjętej formie powinien oznaczać trwałą budowę strategicznej sieci
usługowej o zasięgu międzynarodowym, złożonej zarówno ze szkół krajowych,
jak i ze szkół zagranicznych, upatrujących swoich szans we wspólnym działaniu.
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Streszczenie
Tematyka artykułu odnosi się do współczesnych problemów zarządzania w dynamicznym otoczeniu, na przykładzie placówek edukacyjnych szkolnictwa wyższego, wskazując na internacjonalizację jako nową możliwość rozwoju polegającego na rozszerzeniu
własnej oferty edukacyjnej poza granice kraju. Celem opracowania jest identyfikacja
warunków i możliwości oraz określenie strategii, które wiążą się z internacjonalizacją,
ekspansją zagraniczną placówek edukacyjnych szkolnictwa wyższego. Omawiając to
zagadnienie, na wstępie należy podkreślić złożoność i wieloaspektowość problemu internacjonalizacji szkół wyższych i uzależnienie od zasobów przeznaczonych na przygotowanie oraz realizację wyznaczonej strategii, jak również wszelkie ograniczenia związane
z przepisami, procedurami, normami społecznymi i zwyczajami kraju docelowego.
Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, umiędzynarodowienie uczelni, edukacja za
granicą, zarządzanie uniwersytetem, strategie rozwoju szkolnictwa
wyższego
Summary
Internationalization of higher educational schools:
concept, measure and stimulating factors
The subject of the article refers to contemporary problems with management in the
dynamic environment with the example of higher education institutions, indicating
internationalisation as a new opportunity for development involving extending
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their educational offer abroad. The aim of the article is to identify conditions and
opportunities as well as to specify a strategy, which facilitate internationalisation
and the foreign expansion of higher education institutions. At first, while discussing
that concept, it must be emphasized that internationalisation of higher education
institutions is a complex and multifaceted issue and it is affected by resources allocated
to its preparation and realization of the appointed strategy as well as by all restrictions
resulting from regulations, procedures, social standards and customs of the target
country.
Keywords: higher education, the internationalization of universities, education
overseas, university management, strategic development, higher education
strategy
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Funkcja wzoru osobowego
w edukacji aksjologicznej

Wzór osobowy – definicyjne ujęcie
Wzór osobowy w literaturze socjologicznej, psychologicznej, katechetycznej,
pedagogicznej jest różnie definiowany.
Łączy on takie pojęcia jak: ideał wychowawczy, wzorzec, model, bohater,
dojrzała osobowość, ideał osobowy, autorytet. Jednak nie może być z tymi pojęciami utożsamiany.
Często wzór osobowy utożsamiany jest z wzorcem osobowym. Na rozróżnienie tych dwóch pojęć zwracają uwagę Lucyna Bakiera i Barbara Harwas-Napierała. Według autorek:
(...) wzór osobowy jest realnie lub fikcyjnie istniejącą postacią. Stanowi ucieleśnienie wzorca osobowego, który jest bytem abstrakcyjnym. Wzorzec osobowy stanowi
bezimienny zespół cech pożądanych (choć nie zawsze pozytywnych) wzorów osobowych. Podczas gdy wzór osobowy jest konkretnie istniejącą postacią (realną lub
fikcyjną), wzorzec jest konstruktem myślowym. Najczęściej wzorzec jest ideałem
osobowości przyjętym przez grupę społeczną w danym okresie historycznym (np.
wzorzec rycerskości). Ma charakter normatywny, jest nośnikiem cech idealnych1.

Najogólniej wzór osobowy określany bywa jako konkretna osoba (często historyczna), której cechy i czyny, a więc działania moralnie wartościowe, poprzez
które następuje realizacja ideału doskonałości, należy naśladować ze względu na
tkwiące w nich wartości.
Tak więc warunkiem uznania kogoś za wzór osobowy jest realizacja ideału
doskonałości.
**

1
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zob. także R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, wstęp w: Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, Lublin 2013, s. 9-16.

444

Krystyna Chałas

W Słowniku współczesnego języka polskiego znajdujemy określenie wzoru
osobowego jako ideału mogącego służyć za przykład godny naśladowania przez
człowieka, obywatela, uczonego. „Wzór doskonałości, cnoty, grzeczności, pracownika”2.
Wincenty Okoń definiuje wzór osobowy jako:
(...) opis lub wyobrażenie jakiejś osoby, której cechy bądź czyny uważa się za godne
naśladowania; może to być konkretna osoba historyczna lub żyjąca współcześnie,
bądź postać fikcyjna, np. wzięta z literatury, filmu, widowiska telewizyjnego, czy
też zestaw właściwości człowieka lub norm postępowania, składających się na wzór
idealny pod jakimś względem3.

Autor sygnalizuje funkcję wzoru osobowego. Sprowadza się ona do dynamizowania wyobraźni wychowanków oraz wzbudzenia w nich potrzeby naśladowania.
Te przytaczane wyżej definicje słownikowe wskazują na różne ujęcia wzoru
osobowego, ale wszystkie podkreślają jego osobowy wymiar.
Wzór osobowy w literaturze socjologicznej, psychologicznej jest różnie definiowany.
Według Marii Ossowskiej wzorem osobowym jest:
(...) postać realna lub fikcyjna, która zachęca lub powinna zachęcać do naśladownictwa (...). Postać ludzka, która powinna lub jest faktycznie dla tej jednostki lub tej
grupy przedmiotem aspiracji4.

Dla Floriana Znanieckiego wzór osobowy to „zespół cech i zachowań narzuconych jednostce i przyjmowanych przez nią jako indywidualna rola do
wypełnienia i odegrania. Źródłem tak rozumianego wzoru jest wzór kulturowy,
rozumiany jako zbiór zasad regulujących czynności ludzkie, które pełnią funkcję konstrukcji i rekonstrukcji ładu społecznego i kulturowego”5.
Leon Dyczewski wzór osobowy definiuje jako „zespół spójnych ze sobą
celów życiowych, motywacji działań i konkretnych zachowań oraz cech osobowościowych”6. Autor podkreśla, że „najważniejsze są wartości i zachowania”7.
Biorąc pod uwagę aspekt aksjologiczny, należy podkreślić, że wzór osobowy
wyraża się i potwierdza w procesie urzeczywistniania wartości.
2
3
4

5
6
7

Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, red. B. Dunaj, Warszawa 1998, s. 590.
W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2001, s. 456.
E. Wysocka, Wzór osobowy, hasło w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7, Warszawa
2003, s. 628.
F. Znaniecki, Nauki o kulturze, Warszawa 1992, s. 11.
L. Dyczewski, Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1995, s. 125.
Tamże, s. 125.
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Na uwagę zasługuje odniesienie wzoru osobowego do wymiaru społecznego. Z jednej strony wzór osobowy urzeczywistnia system wartości, cele, ideały,
relacje interpersonalne, grupy i wspólnoty, w których funkcjonuje. Z drugiej zaś
strony wzór osobowy oddziałuje na grupę i wspólnotę. Podnosi, ukazuje swoim
postępowaniem nowe horyzonty aksjologiczne, nowe ideały, cele, wartości; inspiruje członków do ich realizacji.
W psychologii wzór osobowy łączy się z dojrzałą osobowością, która stanowi cel rozwoju człowieka, i usytuowany jest w koncepcjach osobowości człowieka (C.R. Rogers, A.H. Maslow, E.H. Erikson, C. Czapow).
Jak podkreśla Ewa Wysocka wzorem osobowym jest:
(...) osoba posiadająca cechy dojrzałej osobowości: podejmująca świadome decyzje, na podstawie zracjonalizowanych przez siebie samą motywów, podejmująca
działania odpowiedzialne, mająca poczucie odpowiedzialności za siebie i innych,
obiektywnie postrzegająca siebie, innych ludzi i wzajemne relacje „ja” – świat, w pełni i świadomie kontrolująca własne popędy, emocje i kontakty z innymi ludźmi,
świadomie modelująca własne relacje z otoczeniem zewnętrznym, mająca bogatą
wyobraźnię, twórczo kreująca własne życie, zdolna do świadomego planowania, mająca określone i odpowiednie do własnych potencjałów aspiracje, dążenia i wartości8.

W katechetyce w rozumienie wzoru osobowego została wpisana doskonałość pod względem moralnym i „przylgnięcie” do Chrystusa. Wzór osobowy
określany jest jako
(...) osoba lub postać, która przez swoją moralną doskonałość wzbudza we wpatrującym się w nią osobisty pociąg i prowadzi poprzez odczucie duchowego pokrewieństwa wypływającego z własnych duchowo-moralnych potrzeb i dążeń wychowanka
do przeżycia wyższych wartości oraz moralnego naśladownictwa i identyfikacji
z wzorem9.

W powyższym kontekście Helena Słotwińska przyjmuje określenie wzoru
osobowego jako realną lub fikcyjną osobę,
(...) która przez swoją osobową doskonałość wzbudza w innych będących z nią w interpersonalnej komunikacji, osobisty „pociąg” do naśladowania jej oraz identyfikacji z przeżywanymi i urzeczywistnianymi przez nią wyższymi duchowo-moralnymi
wartościami10.

Należy przy tym podkreślić, że autorka odnosi wzór osobowy do sfery aksjologicznej człowieka.
8
9

10

E. Wysocka, Wzór osobowy, dz. cyt., s. 630.
J. Walczak, Wzorotwórcze potrzeby psychiczne dorastającej młodzieży, „Katecheta” 1965, nr
6, s. 253.
H. Słotwińska, Wychowawcza wartość wzorców osobowych, Lublin 2008, s. 461.
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W aspekcie dydaktycznym na uwagę zasługuje definicja Ewy Wysockiej.
Autorka odnosi wzór osobowy do ideału wychowawczego jako najwyższego
celu wychowania i do działalności wychowawczej. Według niej w pedagogice
(...) wzór osobowy może być określany przez nadrzędne pojęcie ideału wychowawczego, pojmowanego najogólniej jako najwyższy cel wychowania, któremu powinny
być podporządkowane inne cele, treści i metody pracy wychowawczej, a także ogół
celów i norm regulujących działalność wychowawczą oraz właśnie wzór osobowy
określający cechy pożądane z punktu widzenia celów wychowania11.

Utożsamianie wzoru osobowego z ideałem wychowawczym jest dyskusyjne.
Według Aliny Rynio wzory osobowe to „postacie – osoby, których cechy,
postawy i czyny są zgodne z wymogami wzorca osobowego”12. W myśl tego
ujęcia rdzeniem wzoru osobowego jest czyn człowieka – działanie moralnie
wartościowe – u podstaw którego znajduje się urzeczywistnianie wartości
warunkujących osiąganie pełni człowieczeństwa. W tak rozumianym wzorze
tkwi potencjał wzbudzania w innych podziwu, aspiracji i animacji do naśladowania.
Sumując powyżej wskazane – w skróconej formie – analizy określeń wzoru
osobowego, należy podkreślić, że wzór osobowy ma wymiar personalny – jest
osobą realną lub fikcyjną – aksjologiczny, społeczny; kulturowy. Zawiera w sobie przede wszystkim wymiar „bycia sobą” i ukazuje wzorową osobę wśród
różnych sytuacji i uwarunkowań.
Preferuje własną, ale właściwą hierarchię wartości, a nade wszystko ją urzeczywistnia, zdążając tym samym do pełni człowieczeństwa. Zawsze jest związany z drugim człowiekiem, grupą, wspólnotą, w której żyje, rozwija się, dojrzewa
i formuje ją tu, teraz i w przyszłości (nawet po śmierci). Żyje w określonej kulturze, w której się potwierdza i rozwija oraz którą tworzy.
Można wyróżnić różne rodzaje wzorów osobowych, biorąc pod uwagę kryteria:
– zasięg oddziaływania wzoru;
– relacja między wzorem a odbiorcą;
– jakość wpływu wzoru na życie jednostki i społeczeństwa;
– pochodzenie wzoru;
– mechanizm utrwalania wzoru.
L. Bakiera i B. Harwas-Napierała przedstawiają następującą kategoryzację
wzorów13.
11
12
13

E. Wysocka, Wzór osobowy, dz. cyt., s. 638.
A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004, s. 195.
L. Bakiera, B. Harwas-Napierała, Wzory osobowe..., dz. cyt., s. 83.
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Kategoria wzoru osobowego
Wzór osobowy o makrozasięgu społecznym
Wzór osobowy o mikrozasięgu społecznym
Wzór rodzinny
Wzór edukacyjny
Wzór partnerski
Wzór zawodowy
Kategoria wzoru osobowego
Wzór pozytywny
Wzór negatywny
Wzór realny
Wzór fikcyjny
Naśladownictwo, modelowanie, identyfikacja
Propaganda, przymus

Autorki dokonują uszczegółowienia powyższych kategorii, ukazując ich
szczegółową klasyfikację.
Edukacja aksjologiczna – uczenie się wartości
Edukacja aksjologiczna „wpisuje” się w edukację człowieka, której funkcje i zadania rozpatrywane są w układach: społeczeństwo, człowiek, praca, kultura.
Według Janusza Gniteckiego: „Edukacja to symboliczna komunikacja wyrażona
w języku umożliwiającym rozpoznawanie, rozumienie, akceptowanie i respektowanie wartości nadających sens ludzkiemu życiu”14.
Edukacja jest więc interpersonalnym procesem poznawania i kształtowania wartości. Podobne stanowisko reprezentuje Czesław Banach. Stoi on na
stanowisku, że najważniejszą sprawą dla edukacji i kultury są wartości, kryteria,
drogi ich wyboru oraz wzorce osobowe. Stawia pytanie: „Jak ludzi wspomagać
w walce o zrozumienie, przyjęcie i stosowanie wartości oraz przygotować do
odrzucenia pseudowartości i antywartości”15.
Ten sam autor zwraca uwagę, że w procesie wychowania „niezbędna jest
nauka o wartościach oraz aksjologia ogólna i pedagogiczna, która ukierunkowuje i wspomaga ludzi w kształtowaniu ich stosunku do świata i ludzi oraz
formowaniu planów edukacyjnych i życiowych”16.
14

15

16

J. Gnitecki, W poszukiwaniu aksjologicznych podstaw edukacji, w: Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych, red. U. Ostrowska, Olsztyn 2001, s. 21.
Cz. Banach, Wartości w edukacji – warunkiem poznawania i rozumienia świata i siebie,
w: Cz. Banach, Edukacja. Wartości. Szansa. Wybór prac z lat 1995-2001, Kraków 2001, s. 176.
Tamże, s. 91.

448

Krystyna Chałas

Wiedza o wartościach stanowi czynnik ukierunkowania i wspomagania
ludzi w kształtowaniu ich stosunku do świata oraz drugiego człowieka, praw
i powinności oraz formowania planów edukacyjnych i życiowych, stawiania
sobie wysokich, ambitnych wymagań17.
Czesław Banach stawia przed edukacją i kulturą zadanie tożsamościowe.
Pisze:
Edukację i Kulturę współczesną powinno cechować pogłębione podejście aksjologiczne, ukazywanie różnych światów wartości, aby móc przygotować wychowanków
i słuchaczy oraz widzów do racjonalnego wybierania celów, strategii edukacji i wychowania oraz stylów życia, w zakresie relacji: „być”, „mieć”, „żyć” – dla siebie i wspólnot18.

W obliczu różnorodnych przemian społeczno-kulturowych, ekonomicznych, gospodarczych przed edukacją wyrastają też zadania:
– przygotowanie młodzieży i dorosłych do dialogu kultur i wartości;
– obrona wartości cywilizacji humanistycznej;
– przeciwstawienie się relatywizmowi wartości;
– przeciwstawienie się upowszechnianiu opcji minimalistycznych w zakresie integralnego rozwoju człowieka, osiąganiu pełni człowieczeństwa19.
Warunkiem realizacji powyższych zadań jest edukacja aksjologiczna. Ogólnie określana jako:
(...) nauczanie o wartościach, sposobach ich traktowania, wartościowania, uzasadniania, uwarunkowaniach i konsekwencjach różnych postaw wobec wartości;
obejmuje wiedzę o wartościach i wartościowaniu, a także samowiedzę jako osobisty
stosunek do wartości, uznawanej i realizowanej ich hierarchii, wewnętrznej konsekwencji systemu aksjologicznego; program zachowań, instrumentalnie związany
z szeroko pojętym kontaktem z wartościami i sytuacjami wartościowania20.

Danuta Zalewska wyróżnia szerokie i wąskie ujęcie tego pojęcia. Według
autorki:
(...) edukacja aksjologiczna w szerokim ujęciu to uczestnictwo w formie zindywidualizowanego, emocjonalnego przeżycia w procesie rangowania rzeczy, zjawisk,
zarówno w procesie cywilizacji, jak i kultury. W węższym rozumieniu, edukacja
aksjologiczna to zorganizowany proces emocjonalnego, zindywidualizowanego
przeżycia rangowania wartości kultury21.
Zob. tamże, s. 180.
Tamże, s. 94.
19
Zob. tamże, s. 182.
20
K. Chałas, Edukacja aksjologiczna, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas,
A. Maj, Radom 2016, s. 334.
21
D. Zalewska, Kulturoterapia jako edukacja aksjologiczna, w: K. Olbrycht, Edukacja aksjologiczna. Wymiary. Kierunki. Uwarunkowania, Katowice 1994, s. 92.
17
18
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Katarzyna Olbrycht edukację aksjologiczną traktuje jako ogniwo (z wychowaniem do wartości) kształcenia aksjologicznego. Według autorki:
(...) celem edukacji aksjologicznej jest zwiększenie kompetencji aksjologicznej, na
którą składają się znajomość problematyki wartości i wartościowania (wymiar teoretyczny – wiedza) oraz sprawność w podejmowaniu świadomych, samodzielnych
aksjologicznych decyzji (wymiar sprawnościowy – kompetencja emocjonalno-ewaluacyjna)22.

Edukacji aksjologicznej autorka przypisuje różne zakresy. Edukacja aksjologiczna, pisze K. Olbrycht:
(...) może oznaczać edukację służącą: wprowadzeniu w problematykę aksjologiczną,
pogłębieniu kompetencji w tej dziedzinie wiedzy, stanowiącą fragment pogłębionej
edukacji filozoficznej (stosunkowo najbardziej neutralna aksjologicznie); zmierzającą do kształcenia postaw wobec poznawania, określania, aktywnego ustosunkowania się do nich – ich uznawania, odczuwania, wybierania i realizowania, tworzenia,
hierarchizowania, formułowania sądów o wartościach i sądach wartościujących itd.
(ten sens edukacji aksjologicznej zakłada już wyraźne nacechowanie aksjologiczne,
widoczne nawet w języku i w kategoriach jej wyjaśnienia – to celowo zaczerpnięty
z różnych stanowisk teoretycznych); prowadzoną na podstawie konkretnego doboru wartości, zorientowaną na określone wartości, a w konsekwencji – postawy
deklarujące tę orientację w mniejszym lub większym stopniu; ukierunkowaną na
realizację programów odzwierciedlających określoną hierarchię wartości, edukację
we wszystkich szczegółach konsekwentną wobec przyjętej hierarchii wartości, jednoznacznie aksjologicznie zdeklarowaną23.

Wskazane zakresy wzajemnie się przenikają i warunkują, jednak istota edukacji koncentruje się na kształceniu do ciągłego, świadomego wybierania i na
odpowiedzialnym podejmowaniu konsekwencji własnych wyborów. W edukacji
aksjologicznej należy uwrażliwić na wartości w taki sposób, by stały się one
czynnikami regulującymi zachowania i postępowanie człowieka; czynnikami
rozwoju osobowości.
Jednym z warunków edukacji aksjologicznej jest aktywność aksjologiczna
wychowanka. Wyraża się ona otwartością na wartości, koncentracją i celowym,
zaangażowanym dążeniem do ich poznania, zrozumienia, interioryzacji, włączenia ich w strukturę osobowości, woli oraz gotowości ich urzeczywistniania,
w tym twórczej ich realizacji.
Aktywność aksjologiczną warunkują postawy i zachowania oraz sposoby
postępowania nauczyciela – wychowawcy. W tej kategorii uwarunkowań na
22

23

K. Olbrycht, Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Katowice 2000,
s. 95.
K. Olbrycht, Wprowadzenie, w: Edukacja aksjologiczna..., dz. cyt., s. 7.
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pierwszym miejscu stawia się autorytet moralny nauczyciela, który świadcząc
o wartościach przez swoje życie, staje się osobą wiarygodną, znaczącą, godną
naśladowania24.
Można więc sformułować ogólny wniosek: w edukacji aksjologicznej istotną
rolę odgrywają wzory osobowe.
Rozpatrując fenomen uczenia się wartości od wzoru osobowego, zasadne staje
się nawiązanie do konstruktywizmu społecznego i teorii społecznego uczenia się.
Józefa Bałachowicz zauważa, że:
Dla konstruktywizmu naczelną zasadą wyjaśniającą mechanizmy uczenia się i rozwoju człowieka jest zasada interakcji podmiotu z otoczeniem, szczególnie społecznym i kulturowym. Człowiek kształtuje swój umysł, w zależności od bogactwa i jakości „intymnych”, indywidualnych relacji kulturowych, w wyniku których konstruuje
swoją indywidualną „wewnętrzną reprezentację” rzeczywistości. Poszukiwanie sensu
i zrozumienie są niezbędnymi wymiarami i celami konstruktywnego uczenia się25.

W relacjach z wzorem osobowym wychowanek:
– konstruuje swoje doświadczenia aksjologiczne, interpretuje je, rozumie,
nadaje im osobisty sens; wyraża swoje myśli, uczucia, stara się zrozumieć
wzór osobowy, buduje wstępną wizję naśladowania go;
– łączy dotychczasowe doświadczenie aksjologiczne z doświadczeniem,
którego nośnikiem jest wzór osobowy poprzez porównywanie, wymianę
i restrukturyzację dotychczasowej wiedzy, umiejętności i postaw;
– buduje system działań aksjologicznych na doświadczeniu aksjologicznym,
zdobywanym od wzoru osobowego;
– tworzy swoją podmiotowość, korzystając w toku komunikacji i interakcji
z zasobów aksjologicznych, które odkrywa, mocą wolnej decyzji wybiera
i urzeczywistnia.
Według konstruktywizmu społecznego wiedza człowieka jest wytwarzana
w toku interakcji społecznych. Istotnym narzędziem w procesie konstruowania
wiedzy są język oraz kultura.
Jak zauważa Anna Witkowska-Tomaszewska, tworzenie uwspólnionej
rzeczywistości dokonuje się wielowymiarowo zarówno w indywidualnych, jak
i grupowych interakcjach w toku prowadzonych negocjacji społecznych. „Ludzie w toku porozumienia się ze sobą ustalają wspólne rozumienie znaczeń,
zdarzeń czy sytuacji społecznych”26.
24
25

26

Zob. K. Chałas, Edukacja aksjologiczna..., dz. cyt., s. 334-335.
J. Bałachowicz, Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Warszawa 2009, s. 125.
A. Witkowska-Tomaszewska, Konstruktywistyczna wizja edukacji, w: J. Bałachowicz,
K.V. Halvorsen, A. Witkowska-Tomaszewska, Edukacja środowiskowa w kształceniu nauczycieli. Perspektywa teoretyczna, Warszawa 2015, s. 79.
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W ten oto sposób język staje się istotnym czynnikiem umożliwiającym edukację aksjologiczną przez wzory osobowe i dzięki wzorom osobowym.
Teoria społecznego uczenia się Alberta Bandury „podkreśla doniosłą rolę
procesów zastępczych (vicarious), procesów symbolicznych i procesów samoregulacji w funkcjonowaniu psychicznym”27.
Przyjmuje się, że znaczącym czynnikiem rozwijania myślenia, uczuć i zachowań jest obserwacja.
Teoria ta – jak podkreśla jej twórca – „wyjaśnia ludzkie zachowanie w kategoriach stałych wzajemnych interakcji między determinantami poznawczymi,
behawioralnymi i środowiskowymi. Ten proces wzajemnego determinizmu
kryje w sobie możliwość wpływania przez ludzi na swój los, ale także zakreśla
granice samokierowania”28.
W procesie oddziaływania wzoru osobowego w kontekście procesów społecznego uczenia się można wyróżnić następujące ogniwa:
– naśladownictwo;
– modelowanie;
– identyfikację.
Naśladownictwo dotyczy sfery behawioralnej, występuje w fazie inteligencji
sensoryczno-motorycznej, podczas naśladowania reprodukowane są poszczególne formy zachowania wzoru osobowego, efektem jest powielanie zewnętrznych aspektów postępowania. Powielane są dostrzegane właściwości wzoru
osobowego: czynności, urzeczywistnianie wartości, poglądy. Naśladownictwo
może mieć charakter twórczy i odtwórczy29. Ma także aspekt aksjologiczny.
Jak podkreśla Elwira J. Kryńska: „naśladownictwo, upodobnienie się do wzoru osobowego, występuje nie tylko jako proces żywiołowy, lecz często jest zabiegiem wskazywanym jako droga realizacji zasadniczych, nadrzędnych wartości”30.
Według Alberta Bandury:
Ludzie uczą się większości swych zachowań przez modelowanie: dzięki obserwowaniu innych jednostka wyrabia sobie pogląd, w jaki sposób wykonuje się nowe
zachowania, a później te zakodowane w umyśle informacje służą za wskazówki
działania. Dzięki temu, że ludzie – zanim sami wykonają jakieś zachowanie – potrafią na podstawie przykładu nauczyć się, co w przybliżeniu należy robić, mogą
zaoszczędzić sobie niepotrzebnych błędów31.
27
28
29
30

31

A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się, Warszawa 2007, s. 17.
Tamże.
Zob. L. Bakiera, B. Harwas-Napierała, Wzory osobowe..., dz. cyt., s. 47-53.
E.J. Kryńska, Ideał wychowania a wzór osobowy. Niektóre typy uznawanych wzorów osobowych w XIX i XX wieku, w: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego w XIX
i XX wieku, red. E. J. Kryńska, Białystok 2006, s. 25.
A. Bandura, Teoria społecznego uczenia się..., dz. cyt., s. 37-38.
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Proces dążenia do powtórzenia zachowania ma charakter triadowy i obejmuje:
– „skierowanie uwagi na podstawowe elementy zachowania, które jednostka nabywa;
– zapamiętanie danego zachowania;
– przeniesienie obserwowanego zachowania na własne działanie”32.
W modelowaniu „zachowanie może być twórczo modyfikowane, stanowiąc
inspirację do osiągania celów analogicznych do tych, jakie prezentuje model”33.
Modelowanie nie sprowadza się jedynie do kopiowania, ale w drodze rozwojowej do aktywności własnej podmiotu, która może mieć charakter innowacyjnej,
twórczej aktywności.
Trzecim ogniwem społecznego uczenia się jest identyfikacja. Rozumiana
jako „dyspozycja do działania w sposób podobny do jawnego działania innej
osoby lub idealnego standardu”34.
W kontekście przedstawianego w skróconej formie zarysu teorii społecznego uczenia się powstaje pytanie o czynniki, które określają sposób oddziaływania wzoru oraz jego efektów.
Według Lucyny Bakiery i Barbary Harwas-Napierały tymi czynnikami są:
– cechy wzoru osobowego (modela) i jego czynności, które stanowią przedmiot oddziaływania na odbiorcę (atrakcyjność – posiadane kompetencje,
dysponowanie zasobami; stopień skuteczności działania wzoru – siła
wpływu);
– właściwości jednostki podlegającej oddziaływaniu wzoru osobowego
(zdolność recepcji bodźców, poziom rozwoju poznawczego i emocjonalnego, stan struktur poznawczych decydujący o powstaniu subiektywnego
obrazu rzeczywistości);
– całokształt doświadczeń indywidualnych, za których pośrednictwem następuje proces kategoryzowania danych percepcyjnych;
– indywidualne właściwości odbiorcy, określające między innymi dążenie
do aprobaty, poziom autonomii i stopień uległości wobec wzoru;
– rodzaj relacji występujących między wskazanymi osobami (więź emocjonalna między wzorem a jednostką, częstotliwość wzajemnych kontaktów
między modelem a obserwatorem, znaczenie wzoru dla odbiorcy)35.
Rozpatrując funkcje wzoru osobowego w edukacji aksjologicznej, należy podkreślić złożoność mechanizmu oddziaływania wzoru osobowego. Nie
ma on więc charakteru behawioralnego. Zostało to uwarunkowane wieloma
32
33
34
35

L. Bakiera, B. Harwas-Napierała, Wzory osobowe..., dz. cyt., s. 54.
Tamże, s. 58.
Tamże, s. 63.
Zob. tamże, s. 73-77.
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czynnikami. Między innymi charakterem i intensywnością oddziaływań wychowawczych, naciskiem opinii społecznej, atrakcyjnością wzoru, istnieniem
alternatywnych, często konkurencyjnych wzorów, cechami osobowości, systemem preferowanych i urzeczywistnianych wartości36.
Wzór osobowy jest znaczący wychowawczo wówczas, kiedy staje się oparciem dla procesu wychowania lub jest przykładem stawiania czoła w sytuacjach
problemowych, a nawet dramatycznych37.
Oddziaływanie wzoru osobowego może mieć charakter bezpośredni i pośredni – za pomocą przekazu społecznego. Te obydwie formy występują w przypadku wzorów osobowych o makrozasięgu społecznym. Różna może być forma
upowszechniania wzoru. „Wzór (...) osobowy kształtowany i upowszechniany
może być w świadomości społecznej w postaci słownej (opisowej) lub obrazowej
(graficznej)”38.
Funkcje wzorów osobowych w orientacji aksjologicznej młodych ludzi –
edukacji aksjologicznej
Powstaje zasadnicze pytanie: Jakie funkcje pełnią wzory osobowe w edukacji
aksjologicznej młodego człowieka i w czym one się wyrażają?
Poniżej zostanie podjęta próba odpowiedzi na powyższe pytanie. Warunkiem odpowiedzi na nie jest ukazanie mechanizmów oddziaływania wzoru
osobowego na wychowanka.
Oddziaływanie wzorów osobowych „wpisuje się” w funkcję etosu i agosu.
Efektem siły społecznej etosu jest tzw. dziedziczenie społeczne lub kulturalne, zdaniem Stefana Kunowskiego „o wiele ważniejsze dla rozwoju człowieka
aniżeli biologiczne”39.
Pod wpływem siły etosu następuje wprowadzenie wychowanka w dorobek
kultury, jej poznanie i urzeczywistnianie jej wartości oraz uprawomocnienie
społeczne wychowanka. Stefan Kunowski warstwie społecznej przypisuje funkcję educere – prowadzić skądś, wyciągnąć, wydobywać, wywoływać. Warunkiem
pełnienia tej funkcji są wzory osobowe wprowadzające wychowanka w świat
wartości, zasad i norm; w świat kultury; wspomagające gow rozwijaniu dojrzałości osobowościowej i społeczno-kulturowej.
Dynamizm agosu „bytuje” w warstwie kulturotwórczej, wspomaga rozwój uzdolnień, talentów, transcendencji, samookreślenia się i samorealizacji.
36
37
38
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Zob. E.J. Kryńska, Ideał wychowania a wzór osobowy..., dz. cyt., s. 28.
Zob. tamże, s. 26.
L. Bakiera, B. Harwas-Napierała, Wzory osobowe..., dz. cyt., s. 25.
S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2004, s. 173.
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Z agosem łączy się funkcja educare – wychowywać, karmić, hodować, opiekować się młodą istotą, wyprowadzać40.
Dzięki oddziaływaniu sił agosu, tj. działaniu wzorów osobowych, rozwijana
jest pełniejsza aktywność własna wychowanka, skierowana na urzeczywistnianie wartości oraz własną koncepcję życia.
Z aksjologicznego punktu widzenia na uwagę zasługuje mechanizm oddziaływania wzoru osobowego na drugiego człowieka – młodego człowieka,
wychowanka.
Rdzeniem tego mechanizmu są wartości, których nosicielem jest wzór
osobowy, a więc świadectwo dawane wartościom poprzez przejawianie postaw
i działań moralnie wartościowych, a więc czynu człowieka.
Na fakt oddziaływania wartości, których nosicielem jest wzór osobowy,
zwraca uwagę Helena Słotwińska. Autorka pisze:
Każdy wzór osobowy jest nosicielem pewnych wartości, stąd zacieśnienie z nim
więzów i pomnażanie pozytywnych relacji, gwarantuje przyjęcie przez daną osobę
reprezentowanych przez ten wzór wartości, a w końcu nawet uznanie tej konkretnej
wartości za przedmiot swoich zabiegów i starań już nie ze względu na wzór, który tę
wartość reprezentuje, ale ze względu na nią samą41.

Autorka zauważa, że wpływ wzorów osobowych jest widoczny szczególnie
w kształtowaniu się odpowiednich postaw religijnych i moralnych, w tym prospołecznych, altruistycznych, twórczych42.
Czyn człowieka stanowi dowód osiągania wartości oraz norm i w tym tkwi
siła oddziaływania wychowawczego. Wzór osobowy poprzez dawane świadectwo wartościom uczy, że wiele można osiągnąć poprzez urzeczywistnianie
wartości.
Ten fakt oddziaływania przez świadectwo podkreśla Krzysztof Kiciński.
Autor pisze:
Wzór osobowy reprezentowany przez postać realną ma ponadto – jako środek przekazu aksjologicznych i normatywnych treści – ważną przewagę nad kodeksowo
sformułowanymi normami i wartościami, ponieważ stanowi dowód ich osiągalności. Czynnik ten staje się szczególnie istotny, zwłaszcza wówczas, gdy postać ta
została przedstawiana w sposób sugestywny i poruszający wyobraźnię, a działanie
zgodne z owymi normami i wartościami wymaga poświęcenia, ofiarności, siły, charakteru itp.43
40
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Zob. tamże, s. 174.
H. Słotwińska, Wychowawcza wartość wzorów osobowych, dz. cyt., s. 461.
Zob. tamże, s. 493.
K. Kiciński, Wzór osobowy, w: Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania –
perspektywy, red. M. Mariański, Kraków 2015, s. 947.
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Świadectwo urzeczywistniania wartości przez wzór osobowy ukazuje wychowankom ich uporządkowanie w strukturę ukazującą głębszy sens dla życia
i funkcjonowania człowieka.
Krzysztof Kiciński podkreśla, że:
Czynnikami, które decydują o wyjątkowo ważnej roli wzorów osobowych niemal
w każdej kulturze, jest nie tylko ich zdolność oddziaływania na ludzką wyobraźnię,
ale również fakt, że nadają bardziej zrozumiały sens wartościom i normom przekazywanym za ich pomocą44.

Ta swego rodzaju funkcja edukacyjna nabiera ponadczasowego znaczenia.
Wzory osobowe były zawsze i są nadal wykorzystywane w oddziaływaniu wychowawczym, zwłaszcza w zakresie religijnym, etycznym, politycznym45.
Płaszczyzną, na której rozgrywa się oddziaływanie wzoru osobowego, jest
spotkanie: wzór osobowy – wychowanek i relacje między tymi podmiotami. Dzięki spotkaniu i relacjom następuje wzajemne wzbogacanie wartościami.
Jak podkreśla Ewa Wysocka:
Z perspektywy rozwoju człowieka (procesu »stawania się«) można postawić tezę,
że »Ja« staje się zawsze w relacji z „Ty”, a relacja ta ma znaczenie tworzące. W tym
kontekście odnosimy się zatem do „Ty”, przy czym zawsze występuje tu proces
swoistej wymiany pomiędzy „Ja” i „Ty”, której funkcją jest autokreacja (stawanie
się) obu podmiotów46.

Podstawowym warunkiem oddziaływania wzoru osobowego na wychowanka jest zreflektowanie go, akceptacja, porównywalność obu podmiotów pozostających w relacji wychowawczej, osiągalność przez wychowanka realizacji
wartości, których wzór osobowy jest nośnikiem47.
Podsumowując, należy podkreślić, że mechanizmy oddziaływania wzoru
osobowego na wychowanka wskazują, iż wzory osobowe są: źródłem wartości, czynnikiem inspirującym do ich urzeczywistniania, czynnikiem budzenia
świadomości i kształtowania osobowości, budzą pragnienia upodobnienia się
wychowanka do osoby godnej naśladowania i inspirują do jej naśladowania,
solidaryzowania się z nią, bycia w związku poprzez osobowe relacje.
Podstawowym warunkiem oddziaływania wzoru osobowego na wychowanka jest zreflektowanie go, akceptacja, porównywalność obu podmiotów
44
45
46
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Tamże, s. 947.
Zob. tamże
E. Wysocka, Autorytet jako źródło kształtowania się systemu wartości – wyzwania dla aksjologii i pedagogiki, w: Osoba – wychowanie – praca, red. W. Walat, Rzeszów 2015, s. 170.
Zob. tamże, s. 170.
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pozostających w relacji wychowawczej, osiągalność przez wychowanka realizacji
wartości, których wzór osobowy jest nośnikiem48.
Przed ukazaniem szczegółowych funkcji wzoru osobowego w edukacji aksjologicznej zasadne staje się przedstawienie ogólnych funkcji wzoru osobowego
w wychowaniu.
Jak zostało już podkreślone, wzór osobowy to konkretny człowiek – osoba
ze swą osobowością – dojrzałą osobowością – jego postępowanie i dokonania
(lub grupa osób o powyższych przymiotach). Staje się on źródłem:
– wiedzy;
– postaw;
– dokonań – czynu, a więc działania moralnie wartościowego.
W powyższym kontekście jawią się ogólne funkcje wzoru osobowego, które
można określić jako poznawcze, kształcące, wychowawcze – o dużym ładunku
dynamizowania innych do naśladowania.
Marian Nowak, wyróżnia cztery funkcje:
– funkcja osobo-twórcza – wzór osobowy wspiera wychowanka w przełożeniu Ja – idealnego, na Ja realne;
– funkcja społeczno-kulturowa – propagowanie wzorów osobowych funkcjonujących w danej kulturze i społeczności;
– funkcja sensotwórcza – sprowadza ideał wychowania i wzór osobowy do
roli swoistej „mattering map”, czyli normy znaczeń najbardziej istotnych
w definiowaniu własnej tożsamości i określaniu swojej relacji do świata;
– funkcja integrująco-korygująca – wzory osobowe integrują różnorakie
wartości i postulaty, tworzące płaszczyznę porozumienia między ludźmi,
którzy te wartości aprobują oraz koordynują działania podejmowane dla
ich urzeczywistnienia49.
Edukacja aksjologiczna może odbywać się poprzez naśladowanie przez wzór
osobowy postaw. Na szczególną uwagę zasługują następujące postawy: otwarcia
na świat i życie, aktywności, realizmu, kultury serca (miłości wychowawczej).
Źródłem postawy otwarcia na świat i życie jest ufność i przekonanie, że
świat i życie mają sens i wartość. Poprzez przejawianie tej postawy wzór osobowy staje się czynnikiem kształtowania pozytywnego nastawienia do rzeczywistości, przywołuje właściwe ideały, budzi zdrowe zainteresowania, inspiruje do
właściwego działania i aktywności zorientowanej na wartości.
Postawa aktywności uczy przeżywania życia poprzez urzeczywistnianie własnej lecz właściwej hierarchii wartości prowadzącej do pełni człowieczeństwa,
życia bogatego, zagospodarowanego pracą, gotowością ponoszenia trudów, poświęcenia, samorealizacji, transcendencji; uczy trudnej sztuki tworzenia siebie.
48
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Zob. tamże, s. 170.
Zob.: tamże; M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 366-367.
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Postawa realizmu wprowadza w realistyczne rozumienie świata i siebie. Demaskuje skłonności młodych ludzi do idealizacji życia i utopijności w myśleniu.
Wskazuje na ograniczenia nauki i wiedzy oraz ich możliwości. Pozwala rozpoznawać realia sytuacji i własne możliwości.
Postawa naznaczona kulturą serca stanowi czynnik kształtowania uczuć.
Poprzez tę postawę budowane są relacje do wartości – warte uwagi, akceptacji,
interioryzacji aż do darzenia ich miłością. W wyniku tego procesu młody człowiek tworzy w samym sobie skarbiec swoich sił duchowych, zainteresowań aksjologicznych, wrażliwości aksjologicznej i zdolności budowania uczuciowych
związków z innymi.
Postawa ta jest też wartością samą w sobie. Jej wskaźnik to wrażliwość na
dobro i piękno, zdolność do kontemplacji, medytacji, transcendencji; bycie
w sobie i wychodzenie na zewnątrz, umiejętność niesienie pomocy innym50.
Można wyróżnić kilka kryteriów podziału szczegółowych funkcji wzoru
osobowego w edukacji aksjologicznej.
Biorąc pod uwagę zadania względem drugiego człowieka, w tradycyjnym
ujęciu wzór osobowy może mieć funkcję:
– towarzyszenia w poszukiwaniu sensu życia, poznawania fenomenu wartości, zrozumienia ich znaczenia w życiu człowieka, w budowaniu i urzeczywistnianiu własnej, lecz właściwej hierarchii wartości, realizowania
zadań aksjologicznych, rozwiązywania złożonych problemów, przeżywania smutków i radości;
– przewodzenia – ukazywania drogi życia, spektrum właściwych wartości,
dawania świadectwa wartościom;
– wspierania – pomoc w odnalezieniu właściwej drogi, podejmowaniu decyzji, własnych wyborów w aspekcie aksjologicznym, realizacji działań
moralnie wartościowych, inspiracji do życia mądrościowego w perspektywie aksjologicznej.
W aspekcie społecznym wzorom osobowym przypisuje się funkcje:
– normatywne – określają wzory zachowań wobec wartości w różnych okolicznościach, reguły moralne, poglądy, sposoby myślenia o wartościach,
narzucając je świadomie, a nawet przymusowo, bądź nieświadomie przez
sam fakt zbiorowego stosowania się do określonych reguł i wzorów postępowania;
– afirmujące – polegające na wzmacnianiu już odczuwalnych lub kształtowanych orientacji aksjologicznych;
– kompensujące – polegające na wyrównywaniu braków w istniejących postawach społecznych wobec wartości;

50

Por. M. Nowak, Teorie i koncepcje..., dz. cyt., s. 371-373.
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– kreatywne (kreacyjne) – polegające na inspirowaniu do urzeczywistniania
wartości, do twórczości w tym zakresie, pracy i poszukiwania oryginalnych, nowych rozwiązań problemów w aspekcie aksjologicznym51.
Biorąc pod uwagę warstwy rozwojowe człowieka, można wyróżnić funkcje:
– poznawczą – zaakceptowany wzór osobowy, będący przedmiotem aspiracji, staje się źródłem wiedzy o człowieku, jego złożoności jako osoby
i procesie stawania się człowiekiem, w aspekcie jakości życia. Ukazuje
obraz życia człowieka. Dla obserwatorów, kolegów, przyjaciół – jest źródłem wiedzy, w jaki sposób we własnym życiu można i należy realizować
wartości, cele; podejmować zadania; pracować nad sobą – tworzyć siebie
by być;
– społeczną – wzór osobowy budzi refleksję, wzmacnia solidarność z drugim człowiekiem, buduje spektrum wartości wspólnotowych, otwiera
przestrzeń nadziei.
Szczegółową egzemplifikacją funkcji społecznej jest funkcja integracyjna ze
światem życia człowieka dająca poczucie bezpieczeństwa.
Jak podkreśla Ewa Wysocka:
Spotkanie człowieka z człowiekiem jest koniecznością, choćby dlatego, że procesy
globalizacji w wymiarze psychologicznym powodują pojawienie się jednostkowej
świadomości poczucia braku bezpieczeństwa, niepokoju i lęku wyzwalanych przez
brak stabilności, stanowiący konsekwencję braku odniesień do autorytetów (osobowych i symbolicznych) niosących ze sobą określone przesłanie ideologiczne (aksjologiczne), bazą do budowania poczucia sensu własnej egzystencji. Człowiekowi zaś
w ponowoczesności towarzyszy zniewalające poczucie, że rzeczywistość wymyka
mu się z rąk, bo jest zmienna i określona przez trwałe standardy, do których można
się odnieść. W tej sytuacji wzajemne wspieranie się w procesie rozwoju (autokreacji) staje się koniecznością, by pokonać trudności adaptacyjne i doprowadzić do
integracji jednostki ze światem jej życia52.

Pozostałe funkcje to:
– kulturowa – wzór osobowy wspomaga w budowaniu podstawy aksjologicznej swojego życia i kształtowaniu postaw kulturowych zwłaszcza
wobec kultury wysokiej. Wprowadza w świat kultury i sztuki; ukazuje
wartości kulturowe, inspiruje i wspomaga w ich urzeczywistnianiu
w aspekcie przedmiotowym i podmiotowym; towarzyszy w budowaniu
kultury wewnętrznej człowieka;
– światopoglądowa – wzór osobowy poprzez własną transcendencję wprowadza na drogę urzeczywistniania wartości ostatecznych; inspiruje do
51
52

Por. E. Wysocka, Wzór osobowy, dz. cyt., s. 632.
E. Wysocka, Autorytet jako źródło..., dz. cyt., s. 163.
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budowania „nowego człowieka”, towarzyszy w drodze budowania pełni
człowieczeństwa, w drodze do świętości.
Podsumowanie
Kategoria wzoru osobowego w pedagogice wymaga pogłębionych analiz w wymiarze teoretycznym i empirycznym. Istnieje też potrzeba gruntownego opracowania teoretycznych podstaw uczenia się wartości.
W sytuacji zjawisk społecznych, świadczących o zagubieniu aksjologicznym
człowieka, poszukiwanie dróg „tworzenia” wzorów osobowych i sposobów ich
oddziaływania w procesie wychowawczo-dydaktycznym staje się priorytetowym zadaniem nie tylko dla pedagogów.
Bibliografia
Bakiera L., Harwas-Napierała B., Wzory osobowe w rozwoju człowieka, Wydawnictwo
Naukowe UAM, Poznań 2016.
Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009.
Banach Cz., Wartości w edukacji – warunkiem poznawania i rozumienia świata i siebie,
w: Cz. Banach, Edukacja. Wartości. Szansa. Wybór prac z lat 1995-2001, Wydawnictwa Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001.
Bandura A., Teoria społecznego uczenia się, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN,
2007.
Chałas K., Edukacja aksjologiczna, w: Encyklopedia aksjologii pedagogicznej, red. K. Chałas, A. Maj, Polwen, Radom 2016.
Dyczewski L., Kultura polska w procesie przemian, Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1995.
Gnitecki J., W poszukiwaniu aksjologicznych podstaw edukacji, w: Edukacja przełomu
wieków wobec kwestii aksjologicznych, red. U. Ostrowska, Wydawnictwo UWM,
Olsztyn 2001.
Kiciński K., Wzór osobowy, w: Leksykon socjologii moralności. Podstawy – teorie – badania – perspektywy, red. M. Mariański, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2015.
Kryńska E. J., Ideał wychowania a wzór osobowy. Niektóre typy uznawanych wzorów osobowych w XIX i XX wieku, w: Ideały wychowania i wzory osobowe narodu polskiego
w XIX i XX wieku, red. E. J. Kryńska, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2006.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa
2004.
Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,
Warszawa 2008.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

460

Krystyna Chałas

Olbrycht K., Prawda, dobro, piękno w wychowaniu człowieka jako osoby, Wydawnictwo
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000.
Olbrycht K., Wprowadzenie, w: K. Olbrycht, Edukacja aksjologiczna. Wymiary. Kierunki.
Uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1994.
Rynio A., Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
Skrzyniarz R., Gajderowicz M., Wach T., wstęp w: Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. R. Skrzyniarz, M. Gajderowicz, T. Wach, Episteme, Lublin 2013.
Słotwińska H., Wychowawcza wartość wzorców osobowych, Wydawnictwo Gaudium,
Lublin 2008.
Słownik współczesnego języka polskiego, t. 2, red. Dunaj B., Reader’s Digest, Warszawa
1998.
Walczak J., Wzorotwórcze potrzeby psychiczne dorastającej młodzieży, „Katecheta” 1965,
nr 6.
Witkowska-Tomaszewska A., Konstruktywistyczna wizja edukacji, w: J. Bałachowicz,
K. V. Halvorsen, A. Witkowska-Tomaszewska, Edukacja środowiskowa w kształceniu
nauczycieli. Perspektywa teoretyczna, Wydawnictwo APS, Warszawa 2015.
Wysocka E., Autorytet jako źródło kształtowania się systemu wartości – wyzwania dla
aksjologii i pedagogiki, w: Osoba – wychowanie – praca, red. W. Walat, Wydawnictwo
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2015.
Wysocka E., Wzór osobowy, hasło w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.
Zalewska D., Kulturoterapia jako edukacja aksjologiczna, w: K. Olbrycht, Edukacja
aksjologiczna. Wymiary. Kierunki. Uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu
Śląskiego, Katowice 1994.
Znaniecki F., Nauki o kulturze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
Streszczenie
Wychowanie człowieka wartościowego, zdążającego do pełni człowieczeństwa staje się
priorytetowym zadaniem. Jednym z istotnych warunków jest edukacja aksjologiczna –
tu, teraz i w przyszłości. Nabiera ona szczególnego znaczenia w sytuacji narastających
zjawisk w przestrzeni społecznej, zagubienia aksjologicznego, wykroczeń i wynaturzeń
aksjologicznych, gdzie dobro nazywane jest złem, a zło dobrem. Występują manipulacje
wartościami. Bohaterami stają się zabójcy życia człowieka. W edukacji aksjologicznej
istotną rolę odgrywają wzory osobowe. Celem tego opracowania jest przedstawienie
ogólnych i szczegółowych funkcji wzorów osobowych w edukacji aksjologicznej. Struktura materiału ma charakter triadowy i zawiera ustalenia terminologiczne dwóch pojęć:
wzoru osobowego oraz edukacji aksjologicznej (wraz z ich charakterystyką) oraz analizę
funkcji wzorów osobowych w edukacji aksjologicznej.
Słowa kluczowe: wzór osobowy, edukacja aksjologiczna
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Summary
The function of the personal model in axiological education
The upbringing of a valuable person striving to the fullness of humanity has become
a priority task. One of the most important conditions is axiological education – now, here
and in the future. It gains special significance in the situation of growing phenomena
in the social space, axiological loss, axiological mischief, and axiological degeneration,
where good is called evil, and evil is good. There are manipulations of values such as
when heroes are the killers of human life. Axiological education plays an important role
in personal patterns. The purpose of the presented paper is to present the general and
detailed functions of personal models in axiological education. The structure of the
material is triadic and contains terminological definitions of the two concepts: personal
pattern and axiological education (including their characteristics) and analysis of the
role of personal models in axiological education.
Keywords: personal pattern, axiological education
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Luminarze tanatopedagogiki
Aszer Rubin uważa, że większość ludzi jest głupia
i że to głupota ludzka sprowadza na świat smutek.
Nie jest to grzech ani cecha, z którą się człowiek
rodzi, ale zły pogląd na świat, błędna ocena tego,
co widzą oczy. W rezultacie ludzie spostrzegają
wszystko osobno, każdą rzecz w oderwaniu od pozostałych. Prawdziwa mądrość to sztuka łączenia
wszystkiego ze wszystkim, wtedy wyłania się właściwy kształt rzeczy1.

Wprowadzenie
Chcąc rozpocząć tekst zgodnie z hołdowanymi zasadami, warto na samym początku przytoczyć z Wielkiej encyklopedii PWN hasło „luminarz”. Niestety jego
odnalezienie okazało się niemożliwe. W XVI tomie pomiędzy pojęciami „lumet”
a „luminizm” znaleźć można hasło „luminal”, „luminacja”. Niestety, szukanego
hasła nie ma2. Następnie poszukiwania dotyczyły Encyklopedii PWN – Religia,
ale w tomie szóstym również nie ma nic na ten temat3. Wydawać by się mogło,
że w Encyklopedii pedagogicznej, gdzie etos mistrzów, nauczycieli powinien mieć
swoje miejsce, hasło „luminarz” również nie znalazło się w opracowaniu4.
Po długich poszukiwaniach okazało się, że jest krótka lakoniczna wzmianka:
„luminarz – przestarzałe, człowiek wybitny, zasłużony, przodujący, znakomitość”,
**

***
1
2
3
4

Dr hab. Józef Binnebesel prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra
Tanatopedagogiki i Terapii.
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O. Tokarczuk, Księgi Jakubowe, Kraków 2014, s. 83.
Wielka encyklopedia PWN, t. 16, red. J. Wojnowski, Warszawa 2003, s. 220-221.
Religia – Encyklopedia PWN, t. 6, red. T. Gadacz, B. Milerski, E. Adamiak, Warszawa 2002.
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w Małym słowniku języka polskiego5. Natomiast w Słowniku wyrazów obcych znajduje się informacja: „luminarz – łacińskie – luminar, człowiek wybitny, sławny,
zwłaszcza w dziedzinie nauki, kultury, oświaty, znakomitość”6. Pochylając się
więc nad łacińskim słowem luminar, w słownikach znaleźć można odniesienia
do „pochodni, światła, gwiazdy, blasku, znakomitości niosącego światło czy mistrza”7. Wydaje się, że w dociekaniach o luminarzach tanatopedagogiki możemy
mówić o mistrzach, o tych, którzy z jednej strony swoimi rozważaniami wpisali
się w przyjętą myśl tanatopedagogiczną, stanowiąc jej filar i podstawę, z drugiej
w przedstawionych postaciach owo luminare to nie tylko sapientia portantes8, ale
swoista artes serviunt vitae, sapientia imperat. Ów dualizm luminarzowania to
obraz mistrzów tanatopedagogiki: Viktora Frankla, Karola Wojtyły, Antoine’a de
Saint-Exupéry’ego i Wojciecha Chudego. Niewątpliwie wybitną postacią kładącą
podstawy do autorskiego rozumienia tanatopedagogiki9 jest również Paul Tillich.
Przyjęta w konwencja dualizmu praca każe odnieść się do postaci tego wybitnego
teologa jako wymykającej się prostym, jednoznacznym oglądom i w tym kontekście należy podjąć rozważania nad jego tanatopedagogiką w oddzielnym tekście.
Analiza semantyczna zaproponowanego tytułu poza pojęciem „luminarz”
zawiera również pojęcie „tanatopedagogika”, do którego już kilkukrotnie czynione były odwołania i które wymaga wyjaśnienia. Szczegółowa analiza pojęcia
stanowi kluczowy wywód w trzech monografiach: Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci10, Percepcja lęku przed śmiercią
w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej Terapii Zastępczej11 oraz Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną12. W tym miejscu ważne jest jednak przybliżenie założeń i rozumienia tej subdyscypliny pedagogiki
specjalnej, dla której Jubilat, ks. prof. Zbigniew Marek tak wiele dobrego uczynił,
np. poprzez recenzję wcześniej wskazanej monografii Tanatopedagogika w doświadczaniu..., stanowiącej, zdaniem wielu, pierwszą publikację podejmującą
całościowe ujęcie i usystematyzowanie tanatopedagogiki.
5

6
7

8
9

10
11

12

Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, Z. de Bondy-Łempicka, H. Chociłowska,
H. Auderska, Warszawa 1993, s. 353.
Słownik wyrazów obcych, red. B. Pakosz, H. Chociłowska, Warszawa 1993, s. 515.
Latin Definitions for: luminar (b.d.), http://www.latin-dictionary.net/search/latin/luminar
(dostęp: 16.03.2017).
W. Thiele, Sapientia Salomonis, Freiburg 1977, s. 495.
J. Binnebesel, Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci,
Toruń 2013, s. 250-252.
Tamże.
J. Binnebesel, Percepcja lęku przed śmiercią w kontekście Tanatopedagogicznej Relacyjnej
Terapii Zastępczej, Toruń 2017.
G. Godawa, Funkcjonowanie rodziny dziecka objętego domową opieką hospicyjną. Studium
tanatopedagogiczne, Toruń 2016.

Luminarze tanatopedagogiki

465

Tak więc tanatopedagogika to: „nauka o wychowaniu ze świadomością
śmiertelności, wpisaną w naturę bytu ludzkiego, opartą na fundamentalnej
zasadzie poszanowania godności i wolności każdej istoty ludzkiej oraz nienaruszalności i apriorycznej wartości życia ludzkiego”13. Istotę tanatopedagogiki
ująć można w jej dwóch wymiarach: teorii – idei oraz praktyki. Podstawą niniejszego tekstu jest przede wszystkim pierwszy element: teoria – idea, gdzie
wskazane wcześniej osoby stanowiły klucz jej tworzenia i rozumienia w ujęciu
idei człowieka i śmierci, które jasno zostały wpisane w samo rozumienie tanatopedagogiki: godność, wolność i podmiotowość życia ludzkiego oraz fakt, że
śmierć stanowi jego naturalny element.
Viktor Emil Frankl
Osoba i dzieło Frankla to szczególna jedność idei i czynu, w którym uzupełnia
i przeplata się idea z życiem, gdzie życie legitymizuje dzieło, a dzieło życie. Viktor Emil Frankl urodził się 26 marca 1905 roku w Wiedniu, w średniozamożnej
rodzinie żydowskiej, jako drugie dziecko Gabriela Frankla i Elsy Lion14. Ojciec
Viktora, pochodzący Moraw Południowych, był urzędnikiem Ministerstwa
Służb Społecznych. Matka pochodziła z Pragi, była wykształconą i religijną kobietą, oddaną wychowaniu dzieci.
W 1923 roku Frankl rozpoczyna studia medyczne na Uniwersytecie Wiedeńskim, gdzie między innymi pod wpływem znajomości z Freudem oraz
Adlerem krystalizują się jego poglądy i zainteresowania naukowe15. W 1930
roku kończy studia, a od 1933 do 1937 roku pracuje w Wiedeńskim Szpitalu
Psychiatrycznym, w tzw. pawilonie samobójców. W 1941 żeni się z Tilly Grosser,
a 25 września 1942 roku małżeństwo Franklów zostaje aresztowane przez hitlerowców i wywiezione do obozu koncentracyjnego Theresienstadt, znajdującego
się w północno-zachodnim regionie Czech16. Ojciec Viktora zmarł w obozie
w ciągu sześciu miesięcy na obrzęk i zapalenie płuc, matka oraz brat Walter
zostali zamordowani w komorze gazowej w Auschwitz17. Żona Tilly zginęła
natomiast w obozie koncentracyjnym Bergen-Belsen w 1945 roku.
13
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A. Redsand, Viktor Frankl: A Life Worth Living, New York 2006.
V. Frankl, Recollections: An Autobiography, New York 2000.
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Gehenna obozu koncentracyjnego stała się dla Frankla swoistym doświadczaniem siebie i swojej wolności oraz godności18. Doświadczenie owo to między innymi sprzeciw wobec zbiorowej odpowiedzialności narodu niemieckiego.
Inny aspekt tego problemu, który podkreśla sam Frankl, jako owoc doświadczenia obozowego, to odpowiedzialność poszczególnej jednostki za to, co czyni,
niezależnie od swojej przynależności rasowej, narodowej, wykonywanej profesji,
wyznawanej religii19.
Po trzech latach koszmarów obozów koncentracyjnych, kiedy stracił wszystkich członków rodziny poza siostrą20, Frankl wraca do Wiednia, gdzie w 1945
roku pisze swoje niezwykłe dzieło Trotzdem Ja Zum Leben Sagen: Ein Psychologe
Erlebt das Konzentrationslager, przedstawiając w nim doświadczenia obozowe21.
Książka ta, w przeprowadzonym przez Bibliotekę Kongresu Stanów Zjednoczonych badaniu, stanowi jedną z dziesięciu najważniejszych książek kształtujących
poglądy Amerykanów. Na liście tej na pierwszym miejscu znalazła się Biblia
poza nią i książką Frankla była np. powieść Harper Lee Zabić drozda, cykl Johna
Ronalda Reuela Tolkiena Władca Pierścieni, Przeminęło z wiatrem Margaret
Mitchell czy Księga Mormona22. Książka ta do śmierci autora w 1997 roku została przetłumaczona na 24 języki i sprzedana w 10 milionach egzemplarzy23. Po
powrocie do Wiednia Frankl, od 1946 do 1971 roku, prowadził Wiener Neurologischen Poliklinik. W 1950 roku założył Ärztegesellschaft für Psychotherapie24.
W 1947 roku jego drugą żoną została Eleonore Katharina Schwindt, z którą
spędził 50 lat życia, aż do śmierci 2 września 1997 roku.
W analizach Frankla, stanowiących element kształtujący obraz tanatopedagogiki, przebija doświadczanie wolności, o której pisał między innymi:
Wolność, więc człowiek posiada w każdym przypadku, jednakże nierzadko się jej
wyrzeka – dobrowolnie wyrzeka. Człowiek także nie zawsze jest świadomy wolności,
lecz można mu ją uświadomić – właśnie trzeba mu ją uświadomić. Ten cel zakłada
18
19

20
21
22

23

24
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sobie analiza egzystencjalna – jako analiza egzystencji ze względu na wolność i na
odpowiedzialność; odwoływanie się zaś potem do uświadomionej wolności jest
zadaniem tej psychoterapeutycznej formy analizy egzystencjalnej, jaką jest logoterapia25.

Franklowskie spojrzenie na człowieka głęboko ujmuje jego sferę duchową, tworząc obraz jego wyjątkowości i niepowtarzalności, gdzie doświadczanie
siebie, swojego „ja”, swojej historii jest doświadczaniem unikatowym, jedynym
i na wskroś indywidualnym26. Poprzez fakt samego doświadczania, które determinuje owo doświadczanie w kategorii ciągłego procesu27:
(...) człowiek jest nie tylko istotą na wskroś indywidualną, lecz także istotą historyczną. Jest on stale czymś całkiem swoistym, niepowtarzalnym, i taki też jest jego
własny świat. Jako istota historyczna człowiek nigdy nie „jest” już, lecz ciągle dopiero się „staje”. Całym człowiekiem, staje się dopiero wtedy, kiedy kończy swoje życie;
dopiero wtedy jego „świat” jest „w pełni skończony”28.
Duchowość jest jednak właśnie tym, co psychologizm ignoruje. Stąd też wynika
niedostateczność wszelkiej psychoterapii w ściślejszym, dotychczasowym – psychologistycznym sensie – „duchowości” człowieka nie widzi ona w ogóle.

Dalej w swojej analizie stwierdza, że „duch człowieka jest duchem osobowym”29.
Michalski, dogłębnie analizując całokształt idei Frankla, pisze:
Człowiek, jako osoba duchowa doświadcza wartości i uczuć wyłącznie ludzkich, takich jak: wolność, odpowiedzialność, miłość, cierpienie, lęk, poczucie nieuchronności śmierci, poczucie sensu. Człowiek jest według Frankla jednością, ale powiedzieć,
że jednością psychofizyczną, to za mało. To, co cielesne i to, co psychiczne zostaje
uzupełnione o wymiar duchowy, który w przeciwieństwie do dwu poprzednich nie
jest determinowany biologicznie ani biograficznie. To, co w człowieku duchowe, stanowi o istocie człowieka, tylko urzeczywistniając swoją duchową naturę, człowiek
prowadzi autentyczną egzystencję. Dzięki tej właściwości człowiek jest w stanie
wznieść się ponad swoje uwarunkowania – chorobę, cierpienie, przeciwstawić się
swojemu organizmowi psychofizycznemu. Człowiek, według Frankla, jest jednością

25
26
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nieredukowalną, przejawiającą się w trzech wymiarach: somatycznym, psychicznym, duchowym30.

Postrzeganie osoby ludzkiej przez Frankla odbiega od wszelkich redukcjonistycznych koncepcji człowieka, które pomijają w nim to, co duchowe. Ma to
istotne znaczenie w kontekście cierpienia, bo pozwala na podkreślenie znaczenia godności osoby w pełnym znaczeniu tego pojęcia.
Godność, stanowiąca kluczowy element rozumienia człowieka w tanatopedagogice, była mocno akcentowana w rozważaniach Frankla, który wskazuje
jednoznacznie, iż bez uznania owej godności jako paradygmatu istoty natury
ludzkiej całość rozważań na temat człowieka z samej istoty rzeczy nie ma sensu,
gdyż jego charakter zostaje sprowadzony do przedmiotowości życia w kontekście użyteczności, nie zaś podmiotowości w kontekście duchowości:
W świecie, w którym przestawały liczyć się ludzkie życie i godność, w którym człowiekowi odbierano jego wolną wolę i czyniono z niego obiekt eksterminacji (po
uprzednim wykorzystaniu do cna jego fizycznych możliwości) – w tym świecie
ludzkie ego wyrzekało się ostatecznie wszystkich wartości31.

Owo doświadczenie przyrodzonej i apriorycznej godności stanowi podstawę wszelkich działań i wszelkiego rozumienia człowieka:
Osoba cierpiąca na nieuleczalne zaburzenia psychotyczne może utracić zdolność
normalnego funkcjonowania, ale zachować godność istoty ludzkiej. Tak oto, ni
mniej, ni więcej, brzmi moje psychiatryczne credo. Gdybym je kwestionował, nie
uważałbym swej pracy za wartą zachodu. O co bowiem miałbym wówczas walczyć? O uszkodzony niczym maszyna mózg, którego nie sposób naprawić? Gdyby
pacjent nie był kimś więcej – o wiele więcej – eutanazja byłaby rzeczywiście czymś
uzasadnionym32.

Jastrzębski zauważa, że:
(...) odkrywając duchowy wymiar egzystencji człowieka, Frankl przede wszystkim
podkreśla znaczenie sumienia jako nieuświadomionej duchowości. Wnosi w ten
sposób w sferę nieświadomości nową jakość, nieobecną w klasycznej psychoanalizie. Sumienie pełni zasadniczą rolę w strukturze ludzkiego bytu, ponieważ to na
nim opiera się, zdaniem Frankla, osobowa godność człowieka. Nie jest systemem
uniwersalnych praw zapisanych gdzieś we wnętrzu człowieka, ale najbardziej osobistą odpowiedzią na zadaną człowiekowi odpowiedzialność, zarówno w konkretnych sytuacjach życiowych, jak i w całej egzystencji. Frankl mówi o sumieniu jak
30
31
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o „przedrefleksyjnym ontologicznym rozumieniu siebie”, „mądrości serca”, „wrażliwości, na jaką rozum nigdy się nie zdobędzie”. To właśnie ono nadaje ostatecznie
sens życiu człowieka33.

Sama osoba Frankla, jego dzieło i życie, doświadczenia śmierci, cierpienia
tworzą podstawę wiarygodności teorii. Słowa o cierpieniu i śmierci w dziełach
Frankla to konkretna i realna rzeczywistość jego przeżyć. Frankl jak mało kto
jest swoistym ekspertem. Doświadczenie absurdu holokaustu, wydawać by się
mogło, stoi w sprzeczności z głęboką wiarą w człowieka i jego wolność; w osobie Frankla ów absurd, ludzkie szaleństwo mordowania, niszczenia człowieka
w obozach, gułagach wypełnia sensem istotę wiary. Frankl pomimo zanurzenia
w cierpieniu dostrzega jego sens, budując w sobie i przez siebie teorię wiary
w człowieka. Śmierć staje się elementem budowania owego sensu. W doświadczeniu ekstremalnym słowa Frankla i jego postawa stanowią wyznanie wiary
w tej kwestii:
Wiedziałem, że jeśli wrócę do pracy fizycznej, z pewnością wkrótce umrę. Skoro
więc i tak czekała mnie śmierć, chciałem, aby wynikło z niej chociaż coś dobrego.
Uznałem, że zdecydowanie rozsądniej będzie spróbować pomóc swoim współtowarzyszom, jako doktor, niż dalej wegetować i w końcu stracić życie, jako niezdolny do
pracy robotnik, którym wówczas byłem34.

Owo credo prowadzi Frankla do tezy, że właśnie śmierć stanowi „żywy dowód tego, że człowiek nie może utracić ostatniej ze swych wewnętrznych swobód”. Właśnie perspektywa śmierci kreuje wyjątkowość życia, nadając mu sens.
Można by rzec, iż właśnie skończoność życia stanowi jego istotny paradygmat
związany z odkrywaniem i poszukiwaniem sensu:
Nie ma takiej sytuacji życiowej, która byłaby naprawdę bezsensowna. Pochodzi
to stąd, że pozornie negatywne strony egzystencji ludzkiej, w szczególności ową
tragiczną triadę (trias), do której należą cierpienie, wina i śmierć, można przekształcić w coś pozytywnego, w jakiś sukces, jeśli tylko przyjmie się właściwą postawę
i nastawienie35.

Z powyższych rozważań jasno wynika, iż Frankl w pełni zasłużył na tytuł
luminarza tanatopedagogiki. Chociaż okres jego życia wyprzedził rodzenie się
teoretycznych zrębów tej subdyscypliny, z całą pewnością dorobek wiedeńskiego psychiatry przyczynił się do jej zainicjowania i rozwoju. Ujęcie przez autora
33
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V.E. Frankl, Człowiek w poszukiwaniu sensu, dz. cyt., s. 86, 110.
V.E. Frankl, Homo patiens, dz. cyt., s. 129-130.

470

Józef Binnebesel, Grzegorz Godawa

fundamentalnych zagadnień życia i wartości istotnych w perspektywie śmierci
przyczyniło się do stworzenia podstaw idei tanatopedagogicznej, opartej na
głębokim humanizmie.
Antoine de Saint-Exupéry
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry, bo właśnie tak brzmi
pełne imię i nazwisko tego niezwykłego człowieka, ukształtowanego przez pasję
latania, która stała się motywem i drogą odkrywania natury ludzkiej36. Antoin urodził się 29 czerwca 1900 roku w Lyonie w zubożałej arystokratycznej
rodzinie. Ojcem był hrabia Jeana de Saint-Exupéry, matką Marie de Fonscolombe. Był trzecim z pięciorga rodzeństwa. W wieku czterech lat doświadczył
śmierci ojca, która traumatycznie wpłynęła na funkcjonowanie całej rodziny.
Dzieciństwo Antoine spędził w zamku z połowy XVIII wieku w Saint-Maurice-de-Rémens37, będącym posiadłością rodową de Saint-Exupéry38 – obecnie jest
on odrestaurowany dzięki amerykańskim funduszom39.
Początek edukacji małego Antoine związany był z jezuickim kolegium
w Montgre40, od 1915 uczęszczał do szkoły z internatem w Szwajcarii, którą, niestety, z powodu niezadowalających postępów w nauce musiał w 1917 roku opuścić.
Również niepowodzeniem skończyła się jego edukacja w latach 1919-1920 w Akademii Marynarki Wojennej. W końcu został przyjęty do École des Beaux-Arts,
gdzie studiował architekturę. W 1921 roku odbył w Strasburgu służbę wojskową
i został wcielony do francuskiego lotnictwa wojskowego. Po zwolnieniu z wojska
podejmował się dorywczej pracy, by w 1926 roku zatrudnić się jako pilot w liniach
lotniczych operujących na trasie Tuluza – Dakar. W 1927 objąłe stanowisko kierownicze w firmie lotniczej w Cape Juby, w południowym Maroku41.
36
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P. Gervais-Lambony, Le petit prince ou comment faire lieu? Entretien imaginaire avec Antoine de Saint Exupéry, „Carnets de géographes” 2015, nr 8, https://doi.org/10.4000/cdg.293
(dostęp: 27.03.2017).
Au château familial de Saint-Exupéry, un projet de „Maison du Petit Prince”, „LeParisien”
(29.06.2011), http://www.leparisien.fr/lyon-69000/au-chateau-familial-de-saint-exuperyun-projet-de-maison-du-petit-prince-29-06-2011-1513742.php (dostęp: 27.03.2017).
L’histoire du château de Saint-Maurice, http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.lamaisondupetitprince.com%2Fchateau.html (dostęp: 27.03.2017).
La maison du Petit Prince enfin sauvée par les Américains, „LeProgres.fr” (4.12.2015), http://
www.leprogres.fr/ain/2015/02/04/la-maison-du-petit-prince-enfin-sauvee-par-les-americains (dostęp: 27.03.2017).
Notre Dame DeMongré, Antoine de Saint-Exupery est scolarisé à Mongré en 1914/1915,
http://www.mongre.org/etablissement/histoire-et-patrimoine-1/antoine-de-saint-exupery
(dostęp: 27.03.2017).
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Cap Juby to wielka samotnia. Piach, cisza i gwiazdy. Raz dziennie przychodzi człowiek – Marabout, muzułmański pustelnik, który uczy go arabskiego. Raz na tydzień
ląduje samolot. Raz na wiele dni dostaje zaproszenie na herbatę w odległym namiocie mauretańskiego wodza wrogiego obozu42.

W 1929 roku został przeniesiony do Argentyny, gdzie zatrudniono go jako
dyrektora lotniska Aeroposta Argentina Company43. Exupéry stał się jednym
z pionierów międzynarodowych lotów pocztowych:
Z bezkresnej ciszy, pustki i samotności rodzą się spisywane co dzień opowieści.
Zbitka wspomnień i imaginacji. Aż w końcu przychodzi kolejne wyzwanie – skierowanie do tworzenia linii lotniczej w Buenos Aires. Antoine z piaszczystej pustki
trafia do chaotycznej metropolii. Autor kilku wydanych już nowel próbuje pisać
książkę i usiłuje żyć. Dość nieporadnie. W tym obcym mieście, w którym bardziej niż na pustyni dopadają go tęsknoty za ciepłem i niewinnością dziecięcych
lat. W codziennych zapiskach wzywa swoją przyszłą miłość, by wreszcie mu się
objawiła. W końcu dochodzi do wybuchu. Na przyjęciu Alliance Française. Ona
zjawia się tam, bo wie, że on ma się zjawić. Już o nim słyszała. Chce poznać tego
pilota romantyka, co zna się na gwiazdach i pisze opowiadania. Kiedy znudzona
wychodzi z przyjęcia, przy szatni zagradza jej drogę mężczyzna tak wysoki, że musi
spojrzeć w niebo, by zobaczyć jego twarz. – Proszę nie odchodzić, proszę usiąść
w fotelu – mówi stanowczo. On jeszcze nie wie, kim ona jest, ale już przeczuwa, że
to ta kobieta44.

22 kwietnia 1931 roku kobieta ta – Consuelo Suncín Sandoval Zeceña – po
ceremonii cywilnej w Nicei, a dzień później w kościele w Agay zostaje żoną
Antoine’a Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry45. 7 kwietnia 1930 roku
Antoine zostaje odznaczony Legią Honorową46. W 1926 publikuje opowiadanie
Lotnik, w 1928 wydaje powieść Poczta na południe, a po powrocie do Paryża
w 1931 roku Nocny lot. W marcu 1939 zostaje opublikowana i nagrodzona przez
Akademię Francuską książka Ziemia, planeta ludzi. Po zajęciu przez hitlerowców Francji 17 czerwca 1940 roku zostaje ewakuowany ze swoim dywizjonem
U. Ryciak, Oblatywacz serc i jego demoniczna asteroida. Historia burzliwej miłości Antoine’a
de Saint-Exupéry’ego, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,19141911,oblatywacz-serc-i-jego-demoniczna-asteroida-historia-burzliwej,html (dostęp: 27.03.2017).
43
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lotniczym do Algieru, skąd po demobilizacji i kapitulacji wraca do Francji.
Stamtąd w grudniu przez Portugalię ucieka do USA. W czasie tej przymusowej
emigracji, w lutym 1942 roku publikuje książkę Pilot wojenny, rok później Listy
do zakładnika oraz w kwietniu 1943 Małego Księcia – ostatnią książkę wydaną
za jego życia. W 1943 roku zaciąga się do Wolnych Francuzów i podejmuje na
nowo walkę z hitlerowskim okupantem na terenie Afryki Północnej. 31 kwietnia
o godzinie 8:45 na pokładzie P-38 wyrusza z bazy w Bastii-Borgo na Korsyce
w swoją ostatnią misję, z której już nie wraca.
Właśnie śmierć, a szczególnie jej wydźwięk nadał twórczości Exupéry’ego
szczególnego etycznego wymiaru. Horst Rippert, pilot Luftwaffe, który zestrzelił
twórcę Małego Księcia, po powrocie do bazy i komunikacie o zaginięciu maszyny Exupéry’ego usłyszał od swojego przyjaciela z pułku : „Proś Boga, by to nie
był on”47. W wywiadzie udzielonym po wojnie powiedział:
Gdybym wiedział, że Saint-Exupéry pilotował ten samolot, nigdy bym go nie zestrzelił. Kochałem jego książki. Był on w wtedy dla mnie najważniejszym autorem.
Jestem wstrząśnięty tym, co się stało. Kto wie, gdybym nie ja, to jakie inne wspaniałe
książki by napisał48.

Słowa Ripperta niosły ze sobą proroctwo chyba najważniejszej, chociaż
najmniej znanej książki Exupéry’ego La Citadelle, nieskończonego arcydzieła
wydanego pośmiertnie w 1948 roku. W trakcie realizacji projektu badawczego,
poświęconego percepcji śmierci, realizowanego w Czechach, Polsce, na Ukrainie i we Włoszech, część badanych poproszono o wskazanie tytułów książek
autorstwa Antoine’a de Saint-Exupéry. 89% z nich wskazało na Małego Księcia,
53% na Nocny lot, 43% Ziemię planetę ludzi i zaledwie 2% na Twierdzę, z czego
jedynie kilka osób ją czytało. Ogólna nieznajomość dzieł Saint-Exupéry’ego
niestety ma swoje odbicie w indolencji naukowej również profesorów – jedna
z recenzentek monografii, w której autor często odwoływał się do rozważań
Exupéry’ego, stwierdziła:
Dlaczego z Saint-Exupéry’ego Kandydat uczynił filozofa, mędrca i naukowca, głoszącego niepodważalne i zasługujące na argumentację poglądów własnych prawdy
naukowe (skoro to przede wszystkim wspaniały pisarz, poeta i pilot).

Śmierć, wpisana niejako w dzieło autora Małego Księcia i Twierdzy, stanowi
ważny element rozumienia tanatopedagogiki. Szczególne miejsce ma tu La Citadelle, dzieło niezwykłe, gdzie słowo maluje obraz. Jedna z młodych pacjentek
47
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oddziału pediatryczno-onkologicznego, gdy sięgnęła do Twierdzy, w rozmowie
stwierdziła: „Tej książki się nie czyta, ją się ogląda oczyma duszy, ją się kontempluje”. Wydaje się, że zdanie tej szesnastoletniej dziewczyny ujmuje istotę
La Citadelle, w której pierwsze zdanie jest tak samo ważne jak ostanie. Książka,
która płynie, tak naprawdę nie ma początku i końca. Jest ona niby droga, tak
jak pielgrzymka do Santiago, kiedy zbliżając się do celu, tęsknimy do początku
drogi. Lektura Twierdzy to zatapianie się nie tyle w treść, co w obraz siebie, odkrywanie swojego „ja”. Wracając do istoty wywodu tanatopedagogicznego – rozważania Saint-Exupéry’ego stanowią jej ważny element w rozumieniu człowieka:
Wielkość człowieka jest zarazem jego małością, bo wiem, że jest wielki w swojej
wierze, a nie w pysze buntu (...). Człowiek jest tym, kim jest, nie zaś tym, co potrafi
wyrazić. Prawda, że każda świadomość stawia jako cel wyrażenie tego, co jest, ale
wyrażanie jest dziełem trudnym, powolnym i skomplikowanym – i błędem jest
sądzić, że istnieje tylko to, co może zostać „wypowiedziane”. Gdyż „wypowiedzieć”
znaczy tyle, co „ująć” pojęciowo. Ale mizerna jest ta część człowieka, którą nauczyłem się „ujmować” w pojęcia. A przecież to, czego pojęcie zyskałem pewnego dnia,
istniało w równym stopniu i dnia poprzedniego i łudzę się, jeśli sobie wyobrażam,
że w człowieku nie zasługuje na uwagę „część” niewyrażalna. Bo i gór nie mogę
wyrazić tylko znaleźć słowo, które je będzie oznaczało. Czasem myli się dwie rzeczy:
«znaleźć» słowo oznaczające i ująć istotę. Słowo oznacza coś dla człowieka, który już
zna góry, ale jak bym mógł przekazać ich istotę (...) komuś, kto ich nie widział49. (...)
Człowiek dostrzega tylko to, co już sam w sobie nosi50.

Transcendencja człowieka jest tak głęboka, że nie potrafi jej do końca przeniknąć żadne narzędzie służące do opisu rzeczywistości. Słowa autora podkreślają fakt ważny dla tanatopedagogicznych rozważań: godność człowieka sięga
znacznie głębiej niż poziom percepcji osoby, jaka jawi się w potocznym poznaniu. Umiejętność odkrycia tej godności warunkuje zrozumienie umierającego
człowieka i okazanie mu stosownej pomocy.
Rozważania nad istotą i wartością życia oraz śmierci stanowią również ważne tło rozważań tanatopedagogicznych:
Bo nie umiera się za owce ani za kozy, ani za domy, ani za góry. Albowiem rzeczy
trwają nawet wtedy, kiedy nic nie jest za nie składane w ofierze. Umiera się zaś po
to, żeby ocalić tę niewidzialną więź, z którą je wiąże i przemienia w jedną ojcowiznę,
w królestwo, w znajomą, rozpoznawalną twarz. Człowiek daje siebie w zamian za tę
jedność, ponieważ buduje ją nawet, umierając. Śmierć jest tu opłacalna, bo za nią
stoi miłość. A także ten, co powoli dawał swoje życie za dobrze wykonaną pracę,
trwalszą od jego życia, za świątynię, która wędruje przez stulecia, przyjmuje swoją
49
50

A. de Saint-Exupéry, O sens życia, tłum. Anna Wasilewska, Warszawa 2007, s. 91-92.
Tamże, s. 49.

474

Józef Binnebesel, Grzegorz Godawa

śmierć, jeżeli jego oczy potrafią odróżnić pałac od bezładnej masy budulca i jeśli
potrafi go olśnić świetność i pragnienie, aby się z nim stopić. Gdyż obejmuje go coś,
co jest od niego większe, a on oddaje się swojej miłości. Ale jak mogą ludzie godzić
się oddawać życie za sprawy niskie? Najważniejszą sprawą jest wola życia51 .

Metaforyczne ukazanie istoty życia i śmierci zmierza w kierunku podkreślenia pojęcia, jakie należy dzisiaj do słów prawie usuniętych z języka potocznego
czy naukowego: ofiary. Francuski luminarz zauważa, że miłość ma niezwykłą cechę, która powoduje, że nawet najtrudniejsze doświadczenia ludzkiej egzystencji
nabierają znaczenia. Miłość zawiera w sobie element ofiarniczy, który wyraża
się w gotowości poświęcenia swego życia dla dobra drugiego człowieka. Miłość
przekracza wszystkie sprawy niskie i nadaje im sens. Potrafi go także nadać tak
doniosłym wydarzeniom, jak umieranie i śmierć.
Rozważania nad godnością były i są istotną inspiracją dla powstającej
i kształtującej się myśli tanatopedagogicznej, w której poniższe słowa mają
szczególne znaczenie:
Akceptuję cię takim, jaki jesteś. Może masz chorobliwą skłonność pakowania w kieszeń złotych drobiazgów, które ci wpadną w oko, a skądinąd jesteś poetą. Przyjmę
cię zatem przez umiłowanie poezji. A ze względu na twoje zamiłowanie do złotych
drobiazgów zamknę je pod klucz. Może, jak kobieta, traktujesz powierzone sobie
sekrety niby mające cię zdobić brylanty. Noszony w dni świąteczne rzadki klejnot
przyczynia jej blasku i znaczenia. Skądinąd zaś jesteś tancerzem. Będę cię przyjmował przez podziw, jaki żywię dla tańca, natomiast przez szacunek dla cudzych tajemnic będę przy tobie milczał. Ale może zupełnie po prostu jesteś moim przyjacielem.
Będę cię przyjmował z miłością do ciebie, takiego, jakim jesteś. Jeżeli kulejesz, nie
będę cię zachęcał do tańca. Jeśli kogoś nienawidzisz, nie będę ci go narzucał jako towarzysza biesiady. Jeżeli będziesz głodny, zaproszę cię do stołu. Żeby cię poznać, nie
będę cię rozkładał na cząstki. Nie jesteś tożsamy ani z takim czynem, ani z innym,
ani z sumą wszystkich czynów. Ani z taką wypowiedzią, ani z inną – ani z sumą
wypowiedzi. Nie będę cię oceniał ani według słów, ani według czynów. Ale zarówno
czyny, jak słowa ocenię wedle tego, kim jesteś. W zamian będę domagał się od ciebie
uwagi. Niepotrzebny mi przyjaciel, który mnie nie zna, a domaga się wyjaśnień52.

Afirmacja drugiego człowieka zakłada jego niepodważalną godność, która ukazuje się w spotkaniu z nim. Akceptacja drugiej osoby jest niezmiernie
ważna i wyraża się w postawie otwartości na jego inność i głębię. Z tego wynika postulat wsłuchiwania się w potrzeby drugiego człowieka, w podejmowanie trudu zrozumienia jego pragnień. Wymaga to znajomości człowieka,
ale z drugiej strony domaga się porzucenia wszelkich uprzedzeń i wstępnych
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założeń w spotkaniu z nim. To warunkuje dialog, a w konsekwencji pomoc,
która przynosi ulgę i wzmacnia rozwój osobowościowy. Ten rozwój jest ważny
w kontekście rozważań tanatopedagogicznych, gdyż ze swej natury zmierzają
one do wzmocnienia progresu.
Puentą tych rozważań mogą być słowa:
Przyjaźń to przede wszystkim pokój i potężna duchowa wymiana, wznosząca się
ponad pospolite szczegóły. I temu, kogo ze czci sadzam za moim stołem, nie będę
robił żadnych wyrzutów. Wiedz bowiem, że gościnność, uprzejmość i przyjaźń to
spotkanie z człowiekiem, jakie się dokonuje w człowieku. Nic po mnie w świątyni
takiego bóstwa, które by roztrząsało wzrost i tuszę swoich wiernych, ani w domu
takiego przyjaciela, który by nie przyjął gości kulawych lub kazał im tańczyć, aby
ocenić, czy tańczą dobrze. Dość spotkasz sędziów na świecie. Nieprzyjaciołom zostaw trud urabiania ciebie, abyś się stał innym, abyś stwardniał. To ich zadanie, tak
jak zadaniem burzy jest rzeźbić pień cedru. Przyjaciel jest po to, aby cię przyjął.
A kiedy wchodzisz do świątyni, wiedz także, że Bóg nie sadzić cię chce, ale przyjąć53.

Osąd, który tak często pojawia się w codziennych rozmowach, przeszkadza
w prawdziwym spotkaniu z drugim człowiekiem. Jednocześnie wywołuje cierpienie, bo ludzki osąd jest ze swej natury niedoskonały. W prawdziwej przyjaźni
jest miejsce na ocenę postępowania, ale nie na wydanie wyroku. Gotowość przyjęcia i zaakceptowania człowieka jest fundamentem pracy z nim. Powstrzymanie się od osądzania chorego człowieka, który często nie może bronić swoich
racji, jest warunkiem nawiązania z nim prawdziwej, głębokiej relacji. Uwrażliwienie osób chorych na sądy wydawane przez innych, zwłaszcza zdrowych,
jest częstym zjawiskiem. Lęk przez tym osądem utrudnia, a niekiedy nawet
uniemożliwia otwarcie na jakąkolwiek pomoc. Tanatopedagogiczny wymiar
spotkania z chorym człowiekiem domaga się, by osoby – zarówno chora, jak
i zdrowa – wzajemnie się przyjmowały w prawdzie i wyrozumiałości.
Również rozważania o śmierci to ważny wkład Saint-Exupéry’ego w jej rozumienie:
Gwiazdy dla ludzi mają różne znaczenie (...). Lecz wszystkie te gwiazdy milczą. Ty
będziesz miał takie gwiazdy, jakich nie ma nikt.
– Gdy popatrzysz nocą w niebo, wszystkie gwiazdy będą się śmiały do ciebie, ponieważ ja będę mieszkał i śmiał się na jednej z nich. Twoje gwiazdy będą się śmiały.
– Rozumiesz. To bardzo daleko. Nie mogę zabrać ze sobą tego ciała. Jest za ciężkie.
Milczałem.
– To będzie jak stara porzucona łupina. W starych łupinach nie ma nic strasznego.
Milczałem.
53
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– To tu. Pójdę sam jeden krok naprzód. ....
Usiadł jednak, ponieważ się bał. Powiedział jeszcze:
– Tak... to wszystko... – powiedział.
Żółta błyskawica mignęła koło jego nogi54.

Kluczowym słowem, które przewija się przez powyższy tekst, jest milczenie.
Koresponduje ono z faktem, że śmierć jest tajemnicą, wobec której trzeba zamilknąć. Milczenie oznacza nie tylko niemożność wyrażenia jej istoty, ale także
szacunek wobec wydarzenia mającego kluczowe znaczenie dla doczesności,
a w perspektywie wiary także wieczności człowieka. Autor w cytowanym tekście
zawarł postulat podjęcia próby opisu, czym jest śmierć, przełamania tendencji
do tabuizowania jej, która towarzyszy obecnym czasom. Wymowna wypowiedź
Małego Księcia i milczenie pilota współbrzmią w próbie opisania tajemnicy
śmierci.
Tanatopedagogika stawia sobie za jeden z celów uświadamianie realności
końca życia, a przez to pokazanie perspektyw rozwoju człowieka. Ważne jest, by
jej działania były podejmowane z taką wrażliwością i mądrością, jaką pokazuje
postawa Małego Księcia. Tylko wtedy mówienie o śmierci budzi nadzieję, inspiruje, pobudza do działania. W przeciwnym razie wywołuje jedynie lęk i grozę.
Sfera sensu tak ważna np. w analizach Frankla to także przekaz między
innymi La Citadell:
Są ludzkie istoty i jest wierność. Wiernością nazywam wieź pomiędzy ludzkimi
istotami, tak jak to jest w przypadku młyna, królestwa albo świątyni, albo ogrodu,
bo wielki jest ten, kto dochowuje wierności ogrodowi. I oto przychodzi człowiek
nic nierozumiejący z rzeczy naprawdę ważnych i ulega złudzeniu fałszywej wiedzy,
który pragnie dowodzić, aby poznawać (poznawać, ale nie pojmować, gdyż brakuje
owej wiedzy, podobnie jak literom w książce, jeśli zostały pomieszane, rzeczy najistotniejszej – obecności. Jeżeli pomieszasz litery, zatrzesz obecność poety. A jeśli
ogród będzie tylko pewnym zbiorem elementów, zatrzesz obecność ogrodnika).
Wtedy człowiek odwołuje się do ironii, a to jest broń właściwa hultajstwu. Albowiem polega na mieszaniu liter w książce, a nie na jej czytaniu. Człowiek więc pyta:
„Po co umierać za świątynię, która jest tylko zbiorem kamieni?” I nie wiadomo, co
mu odpowiedzieć. „Po co umierać za ogród, który jest tylko zbiorem drzew i ziół?”
I nie wiadomo, co mu odpowiedzieć. „Po co umierać za litery alfabetu?” I ty sam,
czy byś się zgodził tak umierać? W rzeczywistości jednak ironia niszczy wszystkie
twoje bogactwa, jedno po drugim. Nie chcesz więc umierać, a zatem i kochać, i tę
decyzję nazywasz postępowaniem rozumnym, a tymczasem jesteś nieuk i zadajesz
sobie niemało trudu, żeby zburzyć to, co było zbudowane, i roztrwonić to, co było
najcenniejsze – sens nadany rzeczom55.
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Odkryliśmy, że życie tylko wtedy ma sens, kiedy się je przemienia po trochu w coś,
co jest poza nami. Śmierć ogrodnika w niczym nie zagraża drzewu. Ale jeśli drzewo
będzie zagrożone, ogrodnik umiera dwukrotnie56

Odkrycie sensu otaczającego świata wydaje się zadaniem prostym, gdyż
umiejętności do analizowania życia drzemią w każdym człowieku. Nieco trudniej jest dostrzec istotę świata, wydarzeń i spraw, wymagających dokonania
syntezy, wniknięcia w głąb obserwowanych zjawisk. Sens, o którym autor mówi,
że jest nadany, oznacza, że rolą człowieka jest jego odkrycie. Z pozoru wydaje
się to zadaniem odtwórczym, mało ciekawym, ale w rzeczywistości stanowi
pasjonujące zadanie. Sens, jaki kryje się w życiu, przekłada się również na jego
koniec. Zrozumienie tej prawdy należy do fundamentów tanatopedagogiki.
Poglądy Saint-Exupéry’ego odnośnie apriorycznego założenia celu wychowawczego, którym jest odwołanie do wolności, miały również istotne znaczenie:
(...) więc powiesz ludziom: wolność i przymus to dwie strony jednej i tej samej konieczności – bycia tym właśnie, a nie czym innym. Jestem wolny, aby być tym właśnie.
Nie wolno mi być innym. Jestem wolny, używając pewnego języka. Ale nie wolno
mi mieszać, przyjmować języka innego. Jestem wolny w obrębie reguł pewnej gry.
Ale nie wolno mi tej gry unicestwić, w dotychczasowe reguły wprowadzając zasady
gry innej. Jestem wolny, aby budować, ale nie wolno mi grabić i niszczyć złym użytkowaniem zasobów i rezerw; jak ten, co kiepsko pisze, a dla efektu wykorzystuje
własne niedbalstwo, niszcząc w ten sposób swoje możliwości ekspresji, gdyż nikt
nie odczuje już efektu pisania „jak się mówi”, gdy zaniknie odczucie poprawności
stylu. Na przykład osioł porównywany do króla budzi śmiech tak długo, póki król
zasługuje na szacunek i jest szacunkiem otaczany. Potem nadchodzi dzień, kiedy król
utożsamia się z osłem. To przecież oczywiste. Wszyscy zresztą o tym wiedzą, gdyż ci,
którzy opowiadają się za wolnością, opowiadają się za praktykowaną w głębi duszy
moralnością, tak aby człowiek był mimo wszystko poddany jakiejś władzy. Żandarm,
jak powiadają, jest wtedy wewnątrz człowieka. Ci natomiast, którzy opowiadają się
za przymusem, twierdzą, że jest on wolnością ducha, albowiem wewnątrz własnego
domu jesteś wolny, mogąc chodzić po korytarzach, spacerować wzdłuż i wszerz tej
czy innej sali, otwierać drzwi, wchodzić na górę lub schodzić schodami w dół. Ta
wolność rośnie wraz z liczba murów, umocnień i zamków. I tym więcej masz do
wyboru możliwości działania, im więcej oporu stawia ci twardy kamień57.

Poszanowanie wolności jest warunkiem wychowania i uzdalnia człowieka do
zaangażowania się w kreowanie własnego rozwoju. Samowychowanie, dokonujące się w kontekście tanatycznym, pozwala człowiekowi na wzrost w warunkach,
które obiektywnie sprzyjają regresowi. Wzmacnianie i rozwijanie wolności człowieka służy jego dobru i stanowi zachętę do podejmowania tego wysiłku.
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Saint-Exupéry jest autorem, którego życie skończyło się niespodziewanie
i za szybko. Słowa, jakie zostawił, a także przykład życia pełnego fascynacji i odwagi, ma wymiar wychowawczy, istotny dla rozwoju człowieka w przestrzeni
jego życia i śmierci.
Wojciech Chudy
Postać Wojciecha Chudego łączy w sobie filozofa, wychowawcę, wykładowcę
akademickiego i publicystę. Urodził się w 1947 roku w Dąbrowie koło Wielunia
jako syn Tadeusza Chudego i Anny z d. Gładysz58. Od dzieciństwa dotknięty
chorobą i niepełnosprawnością, do końca życia był przykuty do wózka inwalidzkiego. Nie przeszkodziło mu to jednak w realizacji aspiracji i zadań, jakie
sobie stawiał, heroicznie pokonując kolejne wyzwania59. Wojciech Chudy zmarł
w 1997 roku. Jego zainteresowania naukowe były bardzo szerokie i obejmowały
między innymi filozofię człowieka, filozofię poznania, metafizykę, nauczanie
Jana Pawła II, filozofię Hegla oraz antropologiczne i aksjologiczne aspekty niepełnosprawności. Ważna była dla niego idea wolności, którą starał się krzewić
pomimo niesprzyjającej sytuacji politycznej w Polsce60.
Związany z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, był zastępcą dyrektora, członkiem Zarządu i Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II oraz zastępcą
redaktora naczelnego kwartalnika „Ethos”, do którego rozwoju znakomicie się
przyczynił. Był także w pełni tego słowa humanistą, potrafiącym łączyć swą
trudną sytuację zdrowotną z zachwytem pięknem, prawdą i dobrem. Jacek Wojtysiak wspomina:
Nie miałem nigdy bezpośredniego kontaktu z człowiekiem, który tyle przeczytał.
Cała filozofia, może z wyjątkiem specjalistycznych prac nurtu pozytywizującego
i logicyzującego. Chyba także cała literatura piękna: na „zajęciach Chudego” pełno
było cytatów z Dostojewskiego, Manna, Prousta, ale także z pisarzy współczesnych,
z którymi dzięki Niemu się zetknąłem. Nawet dowód ontologiczny potrafił zobrazować opowiadaniem Borgesa. Do tego dochodziła ogromna wiedza historyczna,
psychologiczna, socjologiczna, pedagogiczna, politologiczna. I wrażliwość – na teatr
(co zaowocowało książką o teatrze Leszka Mądzika), a także na muzykę61.
Wojciech Chudy (1947-2007) – sylwetka i publikacje, http://www.bu.kul.pl/art_11107.html
(dostęp: 28.04.2017).
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Szeroki wachlarz zainteresowań i uzdolnień Wojciecha Chudego pozwolił
mu na spełnienie w życiu wielu fascynacji, a znoszenie niepełnosprawności
uczyniło go świadkiem realizacji idei, które opisywał w swoich tekstach. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje kilka publikacji ukazujących głębię i świeżość
jego spojrzenia na świat. Jednocześnie wskazują one na spójny system wartości,
które uznawał i z których wyprowadzał normy moralne. Należą do nich: Refleksja a poznanie bytu (1984), Filozofia wieczysta w czas przełomu (1986), Teatr
bezsłownej prawdy (red., 1990), W łupinie orzecha, czyli filozofia bez przesady
(1992), Rozwój filozofowania a „pułapka refleksji” (1993), Skosem w prawo. Między polityką a metafizyką (1999), Śniadanie u Sokratesa (1999), Filozofia kłamstwa. Kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw (2003), Drugie
śniadanie u Sokratesa (2004), Esej o społeczeństwie i kłamstwie (2007).
W dorobku naukowym i działalności Wojciecha Chudego jest również obecna refleksja, która pozwala na przyznanie mu zaszczytnego miana luminarza
tanatopedagogiki. W jednym ze swoich tekstów autor dokonał interesującej
analizy znaczenia ludzkiego życia i śmierci:
Życie człowieka cechuje całościowość. Każdy fakt związany z umieraniem ma odniesienie do wymiaru życia: jest jego spotęgowaniem lub osłabieniem. Osoba ludzka,
mając w perspektywie moment śmierci, zdaje sobie sprawę, że jest on także życiem,
a właściwie jego dopełnieniem. Umieranie jest związane z życiem i jego podstawowym
znamieniem – trudem. (...) Człowiek staje się do końca życia, zwłaszcza gdy spotyka się
z ciężarem życia – trudem – jako podstawową składową swojego losu. Równocześnie
jednak nieprzerwanie jest osobą i ta wartość stanowi drogowskaz jego dojrzałości62.

Trud życia jest pełen dynamiki i może stać się inspiracją dla chorego człowieka do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego oraz swoich bliskich.
„Stawanie się” do końca życia jest realizacją potencjału rozwojowego, zawartego
w godności osoby ludzkiej. Uznanie tej godności ma szczególne znaczenie dla
wychowania przebiegającego w kontekście zagrożenia życia. W tym znaczeniu
wychowanie polega na „rozpoznaniu g o d n o ś c i. Rozpoznanie godności nie
jest poznaniem czysto teoretycznym, lecz takim ujęciem wartości osobowej,
które pociąga za sobą rodzaj inspiracji do działania. Poznanie godności obliguje
do zrobienia czegoś, nie pozwala pozostać obojętnym. Pragnienie aktywności,
obudzone przez uświadomienie sobie godności osobowej, w istocie oznacza
chęć dawania63 . Autor dokonał interpretacji wychowania w optyce założeń
personalizmu chrześcijańskiego i zaakcentował znaczenie godności osobowej
jako podstawowego kryterium oceny wszelkich oddziaływań wychowawczych.
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Założenia tanatopedagogiki opierają się na uznaniu fundamentalnej zasady
poszanowania godności każdej istoty ludzkiej oraz apriorycznej godności życia
ludzkiego64, a refleksja Chudego wpisuje się w ten nurt i pogłębia rozumienie
jego aksjomatów. Według niego:
Godność osobowa jest wartością wynikającą z najgłębszych duchowych wymiarów
bytu ludzkiego. W aspekcie teologicznym jej źródła upatruje się w podobieństwie
człowieka do Boga (homo imago Dei), ustanowionym w bycie ludzkim w akcie
stworzenia (Rdz. l, 26,27). W świetle tych ustaleń metafizycznych widać, iż żaden
rodzaj niepełnosprawności nie sięga istoty bytu osobowego człowieka, czyli tego
wymiaru bytu ludzkiego, który decyduje o jego godności osobowej65.

Odkrycie godności każdego człowieka, także chorego i niepełnosprawnego,
obliguje do zainteresowania się nie tylko jego stanem fizycznym, ale także psychicznym i duchowym. Stąd rodzi się idea bezinteresownej pomocy, która jest
tak okazywana, by wzmocnić to poczucie godności.
Rozumienie fenomenu umierania i śmierci miało dla luminarza fundamentalne znaczenie. Propagował
spojrzenie przeniknięte poczuciem ł a d u, pogodzenia, a nawet h a r m o n i i (...).
Ta postawa charakteryzuje się dalekowzrocznością i trzeźwą świadomością co do
kondycji ludzkiej. Jednak aby ją uzyskać, trzeba odznaczać się wielką siłą charakteru
i tym rodzajem optymizmu, który nawet w sytuacji egzystencjalnie skrajnie niekorzystnej pozwala zdobyć się na pogodę ducha66.

Słowa Wojciecha Chudego wydają się kontynuacją myśli Frankla, dla którego każdy tragiczny czy negatywny aspekt życia może, poprzez przyjęcie określonej postawy, zostać przekuty w pozytywne osiągnięcie67. Lubelski myśliciel
był zwolennikiem takiej wizji życia i śmierci, która zakłada zdroworozsądkowe
uznanie konieczności przemijania i śmierci, a z drugiej strony nie pomija nadprzyrodzonego charakteru tego procesu, co przeciwstawia się współczesnym
tendencjom do zredukowania wizji człowieka i absolutyzacji wartości ziemskich68. Troska o wierność obiektywistycznym wartościom pomimo trudnych
okoliczności życiowych była treścią codziennego życia Wojciecha Chudego, na
skutek czego jego słowa nabierają szczególnego znaczenia.
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J. Binnebesel, Tanatopedagogika w doświadczeniu wielowymiarowości człowieka i śmierci,
Toruń 2013, s. 251.
W. Chudy, Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego, „Studia Philosophiae
Christianae” 1987, nr 23 (2), s. 5-24.
W. Chudy, Pedagogia godności..., dz. cyt., s. 171.
V.E. Frankl, Wola sensu: założenia i zastosowanie logoterapii, tłum. A. Wolnicka, Warszawa
2010, s. 100.
W. Chudy, Śniadanie u Sokratesa, czyli Trzy, cztery rzeczy najważniejsze, Kraków 1999, s. 30.
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Autor podaje interesujące rozróżnienie, które ma niebagatelne znaczenie
dla tanatopedagogiki. Zakłada on istnienie pedagogii umierania, którą można
przedstawić w trzech odsłonach69. Pierwszą stanowi ogólna pedagogia umierania, która zakłada, że człowiek powinien być przygotowany do ostatniego
etapu swego życia, a wychowanie powinno mu w tym pomóc. Odwołując się
do założeń filozofii heglowskiej, Wojciech Chudy podkreśla, że w perspektywie
wieczności liczy się wyłącznie egzystencjalna zmiana i przekroczenie progu
śmierci, a wszelkie wartości doczesne stanowią tylko pozór. Stąd rodzi się potrzeba uczenia sztuki umierania, swoistego ars moriendi, która ma pozytywne
przesłanie:
Postawa memento mori łączy się ze starożytnym carpe diem. Obydwie zaś są elementami ars moriendi – sztuki kształtowania życia w perspektywie śmierci i nadziei
ostatecznej. Łączy się tutaj również egzystencjalny aspekt umierania zawsze związany z trudem i cierpieniem, z wymiarem eschatologicznym życia wiecznego – źródłem oczekiwanej radości i pełni70.

Nadzieja stanowi ważny element filozofii Wojciecha Chudego. Nabiera ona
szczególnego znaczenia w perspektywie śmierci i wtedy nadzieje doczesne łączą
się z nadzieją ostateczną, właściwą dla myśli chrześcijańskiej71.
Można również wyodrębnić szczegółowe pedagogie umierania, związane
z dwiema sytuacjami: spotkaniem z kimś, kto umiera, oraz kontaktem z osobami w żałobie72. W pierwszym przypadku głównym zadaniem pedagoga jest
pomoc w przejściu „na drugą stronę”, w czym niezbędną pomocą jest dialog,
przeciwstawiający się egzystencjalnej samotności. „Jaki powinien być ten dialog?” – pyta autor i odpowiada:
Z pewnością u jego podstaw winno być przekonanie o koniecznej pomocy dla człowieka starego lub chorego. Pomoc ta winna oznaczać wsparcie d u c h o w e. Można
tu wymienić takie szczegółowe zachowania, jak udzielanie mu swego czasu, uwagi,
życzliwości i rozumnego słowa, obdarowywanie go znakami uczuć, delikatnością,
taktem (...). W przypadku „tego, który odchodzi”, nabierają one szczególnego
znaczenia. Budują bowiem most, po którym człowiek umierający będzie w stanie
przejść do sfery transcendencji73.

Nietrudno zauważyć, że kontakt z człowiekiem umierającym należy
do zasadniczych obszarów praktycznej realizacji założeń tanatopedagogiki.
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W. Chudy, Pedagogia godności..., dz. cyt., s. 172-173.
K. Uzar-Szcześniak, Fenomen nadziei Wojciecha Chudego filozofii wychowania, „Roczniki
Pedagogiczne” 2009, s. 63.
Tamże, s. 56.
W. Chudy, Pedagogia godności..., dz. cyt., s. 178.
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Umiejętności prowadzenia dialogu, uzupełnione nabytymi kompetencjami,
a przede wszystkim wewnętrzną motywacją pomocy drugiemu człowiekowi
skutkują wypracowaniem postawy dialogicznej, istotnej w działaniach pomocowych. Fundamentalne znaczenie dla realizacji pomocy umierającemu człowiekowi ma prawda. Wojciech Chudy poświęcił jej dużą część własnego dorobku,
przedstawiając ją w różnych kontekstach74. Prawda ma szczególne znaczenie
w wychowaniu, stąd refleksja nad tanatopedagogicznym wymiarem kresu życia
również domaga się postępowania zgodnie z jej wymogami. W tym kontekście
autor porusza problem „prawdy umierania”, określając go jako jedno z najważniejszych wyzwań pedagogiki śmierci75. Autor nie zgadza się na jakiekolwiek
formy kłamstwa, przypominając, że nawet w obliczu zagrożenia życia mówienie
prawdy jest normą obowiązującą76.
Ważny wymiar pedagogii umierania stanowi troska o osoby w żałobie.
Szczególna atencja jest niezbędna w przypadku rodziny dziecka, które zmarło.
Lubelski luminarz podkreśla, iż „nie istnieją gotowe «przepisy» pedagogiczne,
ułatwiające przygotowanie ludzi do takich sytuacji”77, stąd niezbędna jest umiejętność doboru metod wychowawczych, oparta na empatii oraz umiejętnościach
wychowawczych. Odpowiedzią na samotność umierania jest pedagogia umierania wskazująca na powiązanie smutku i nadziei78, przynoszących ukojenie.
Wojciech Chudy był postacią, która na trwałe zapisała się w świadomości
i pamięci osób spotykających się z nim na co dzień, ale także tych, którzy poznają go poprzez lekturę jego publikacji. Dzięki nim refleksja filozoficzna tego luminarza tanatopedagogiki wciąż ma faktyczny wpływ na rozwój tej subdyscypliny
pedagogicznej, a jednocześnie na sposób przeżywania przez poszczególne osoby
trudnych doświadczeń związanych z chorobą, niepełnosprawnością i umieraniem. Wnosi w nie nadzieję, której fascynatem był Wojciech Chudy.
Jan Paweł II
Nie ma potrzeby przybliżania postaci ani życiorysu polskiego świętego papieża. Warto jednak zwrócić uwagę, że biografia przyszłego papieża zawiera
liczne wydarzenia naznaczone cierpieniem. Spośród faktów związanych z jego
74
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W. Chudy, Filozofia kłamstwa: kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw,
Warszawa 2003.
W. Chudy, Pedagogia godności..., dz. cyt., s. 180.
W. Chudy, Filozofia kłamstwa..., dz. cyt., s. 244-245.
W. Chudy, Pedagogia godności..., dz. cyt., s. 186.
M. Sztaba, Pedagogika integracyjna wobec wieloaspektowości problemu samotności człowieka, „Rozprawy Społeczne” 2003, t. 7, nr 1, s. 55.
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dzieciństwem i młodością warto podkreślić kilka, które wpłynęły na osobowość
Karola Wojtyły. Pierwszym była śmierć matki, gdy Karol Wojtyła miał 9 lat
(1929 rok). Trzy lata później umarł jego starszy brat, Edmund, a w 1941 roku
ojciec, Karol79. Warto podkreślić, iż Karol miał również siostrę, która zmarła
wkrótce po porodzie80. Jakkolwiek nie można doszukiwać się zbyt oczywistego
związku tych wydarzeń z nauczaniem Jana Pawła II81, z pewnością nie pozostały
one obojętne na rozwój Karola.
Warto podkreślić, iż atmosfera towarzysząca młodości Karola była przesiąknięta zagrożeniem związanym z II wojną światową, która stanowiła tło jego
wchodzenia w dorosłość i odkrywania powołania82. Świadomość tego, że wielu
jego rówieśników zostało pozbawionych życia przez okupanta owocowała refleksją:
Otóż w tym wielkim i straszliwym theatrum drugiej wojny światowej wiele zostało
mi oszczędzone. Przecież każdego dnia mogłem zostać wzięty z ulicy, z kamieniołomu czy z fabryki i wywieziony do obozu. Nieraz nawet zapytywałem samego siebie:
tylu moich rówieśników ginęło, a dlaczego nie ja? Dziś wiem, że nie był to przypadek. W kontekście tego wielkiego zła, jakim była wojna, w moim życiu osobistym
jakoś wszystko działało w kierunku dobra, jakim było powołanie83.

Tanatyczny kontekst rozwojowy Karola Wojtyły nieustannie uświadamiał
mu, że zagrożenie utraty życia jest bardzo wysokie, a jednocześnie w tych
trudnych warunkach następował niezwykle intensywny rozwój duchowy
robotnika, studenta, a potem kleryka. To zestawienie zagrożenia z rozwojem stanowi praktyczną realizację istoty tanatopedagogiki. Świadomość nieuchronności śmierci, a jednocześnie pragnienie rozwoju wyzwoliły energię,
która została właściwie spożytkowana. Wspominając te wydarzenia po ponad
pięćdziesięciu latach, Jan Paweł II zawarł je w modlitwie wdzięczności wobec
Bożej Opatrzności.
W kapłańskim i naukowym życiu księdza, a potem biskupa Wojtyły można
odnaleźć odniesienia do tajemnicy życia i śmierci, choć nie należą one do zasadniczych tematów jego wypowiedzi. Punktem zwrotnym był dzień wyboru na
Stolicę Piotrową, który zapoczątkował szereg wypowiedzi na temat cierpienia
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T. Michta, Jan Paweł II: Bibliografia, http://www.centrumjp2.pl/janpawelii/jan_pawel_
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i śmierci84. Warto zwrócić uwagę na fragment wiersza Karola Wojtyły Mysterium
Paschale, napisanego w 1975 roku:
(...)
Przechodzenie poprzez śmierć ku życiu
jest tajemnicą.
Tajemnica – to zapis głęboki
dotychczas nie odczytany do końca,
poczuwany, niesprzeczny z istnieniem
(czyż nie bardziej sprzeczna jest śmierć?).
Jeśli Ktoś odsłoni ten zapis
i odczyta, i sprawdzi na sobie,
i PRZEJDZIE85

Przechodzenie z życia do śmierci i ze śmierci do życia staje się zrozumiałe w kontekście wiary w Jezusa Chrystusa, który pokonał śmierć. Dla Karola
Wojtyły śmierć jest tajemnicą; „nie odczytana do końca”, wydaje się sprzecznością, absurdem. Wymiar paschalny przejścia ze śmierci do życia wskazuje
na Chrystusa, który jako pierwszy przechodzi, odczytuje i sprawdza na sobie
realizm śmierci i nowego życia. Doświadczenie śmierci ukazane w poezji Wojtyły z jednej strony odsłania grozę przemijania, z drugiej wskazuje na nadzieję
na życie wieczne. Autor nie ukrywa absurdu śmierci, ale jednocześnie podkreśla,
że absurdem jest również życie bez nadziei86.
Nauczanie Jana Pawła II w dużej mierze skupiało się na trosce o chorych
i cierpiących. Na szczególną uwagę zasługuje list apostolski Salvifici doloris
o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia (1984). Papież mówi tam:
Jeśli bowiem istnienie świata otwiera jakby wzrok duszy ludzkiej na istnienie Boga,
na Jego mądrość, wszechmoc i wspaniałość, to zło i cierpienie zdają się zaćmiewać
ten obraz – czasem w sposób radykalny, zwłaszcza wobec codziennego dramatu
tylu niezawinionych cierpień, a także tylu win, które uchodzą bezkarnie. Ta przeto
okoliczność – może bardziej jeszcze niż jakakolwiek inna – wskazuje, jak doniosłe
jest pytanie o sens cierpienia i z jaką wnikliwością trzeba traktować zarówno samo
to pytanie, jak też wszelką możliwą na nie odpowiedź87.
M. Jędraszewski, Przeżycia i cierpienia jako doświadczenia osoby ludzkiej w myśli Karola
Wojtyły – Jana Pawła II, w: Rozumieć cierpienie? Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa, red. D. Łukasiewicz, M. Siwiec, S. Warzyński, Bydgoszcz 2010, s. 64.
85
K. Wojtyła, Mysterium Paschale, http://www.santosubito.org.pl/informacje,non_omnis_
moriar,30,1.html (dostęp: 28.04.2017).
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Pytanie o sens cierpienia, które stawia chory człowiek Jan Paweł II, umiejscawia na styku pragnienia dobra i szczęścia oraz bolesnych przeżyć. Wnikliwość w traktowaniu samego pytania, jak i odpowiedzi na nie wyraża, że papież
rozumie sytuację ludzi zmagających się z bólem, ze świadomością zagrożenia
życia88 . List apostolski na temat cierpienia został opublikowany po zamachu na
Placu św. Piotra w Rzymie, co stanowi ważny kontekst uwiarygadniający słowa
Jana Pawła II. Dla tanatopedagogiki pytanie o sens cierpienia należy do najistotniejszych, bo w jego perspektywie można odnaleźć sens życia naznaczonego
bólem. Ten sens daje się odkryć najpełniej w perspektywie nadprzyrodzonej,
dlatego Papież pisze:
Aby odnaleźć głęboki sens cierpienia, idąc za objawionym Słowem Boga, trzeba
otworzyć się szeroko w stronę ludzkiego podmiotu w jego wielorakiej potencjalności. Trzeba nade wszystko przyjąć światło Objawienia, nie tylko, o ile wyraża
ono transcendentny porządek sprawiedliwości – ale o ile porządek ten prześwietla
miłością jako ostatecznym źródłem sensu wszystkiego, co istnieje. Miłość jest też
najpełniejszym źródłem odpowiedzi na pytanie o sens cierpienia. Odpowiedzi tej
udzielił Bóg człowiekowi w Krzyżu Jezusa Chrystusa89.

Odwołanie do Krzyża Chrystusa, będącego wyrazem miłości i uczynienia
z siebie dobrowolnej ofiary, wskazuje kierunek niełatwych, ale wartościowych
poszukiwań90. Podkreślenie roli miłości jako źródła odpowiedzi na pytanie o sens
cierpienia skierowuje te poszukiwania poza świat logiki szukania własnej korzyści.
Warto podkreślić, że w życiu i nauczaniu Papieża można dostrzec symptomy
świadczące o stopniowym przygotowywaniu się Jana Pawła II do śmierci. Wyraz
tego znajdziemy w poezji, jak choćby w Tryptyku rzymskim, gdzie autor przewiduje swoją śmierć i wybór kolejnego papieża:
Sykstyńska polichromia przemówi wówczas Słowem Pana:
Tu es Petrus – usłyszał Szymon syn Jony.
„Tobie dam klucze Królestwa”.
Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy powierzono,
zbierają się tutaj, pozwalają się ogarnąć sykstyńskiej
polichromii,
wizji, którą Michał Anioł pozostawił –
Tak było w sierpniu, a potem w październiku pamiętnego
roku dwóch konklawe,
88
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Jan Paweł II, Orędzie na V Światowy Dzień Chorego (1997): Maryja prowadzi do stóp krzyża,
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i tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba,
po mojej śmierci91

Świadomość przemijania, a jednocześnie bycia ważnym elementem w planach Boga powoduje, że słowa o śmierci są pełne majestatu, tchną powagą,
lecz jednocześnie wnoszą pokój. Pogodzenie się z koniecznością złożenia tak
wzniosłego urzędu wydaje się tylko prostą konsekwencją przyjęcia prawdy o dobrym Bogu, który kieruje losami świata i Kościoła. Ta świadomość jest jeszcze
lepiej widoczna w słowach testamentu, który Jan Paweł II pisał w kilku etapach,
poczynając od 1979 roku92. Ten sposób pisania jest świadectwem dojrzewania
Papieża do przyjęcia śmierci. W 1980 roku uzupełnił testament między innymi
tymi słowami:
Dzisiaj pragnę do niego dodać tylko tyle, że z możliwością śmierci każdy zawsze
musi się liczyć. I zawsze musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem
i Sędzią – a zarazem Odkupicielem i Ojcem. Więc i ja liczę się z tym nieustannie,
powierzając ów decydujący moment Matce Chrystusa i Kościoła – Matce mojej
nadziei93.

Odniesienie prawdy o nieuchronności śmierci do własnego losu świadczy
o głębi spojrzenia na śmierć, ale także na życie. Tanatopedagogiczne cele wychowania zakładają, że człowiek kierujący swoim rozwojem potrafi sprostać prawdzie o przemijaniu, ale jednocześnie potrafi dostrzegać radość w codziennym
życiu i ją promować. Ta radość, niekiedy przeplatana grymasem cierpienia, była
często widoczna na twarzy Jana Pawła II. Dzięki temu, że potrafił połączyć głęboką refleksję na temat umierania z prawdą o sensie życia, przeżywał je z optymizmem i radością, uważając, że „każde ludzkie cierpienie, każdy ból, każda słabość
kryje w sobie obietnicę wyzwolenia, obietnicę radości”94. Efektem przyjęcia takiej
postawy jest percepcja nauczania Papieża wśród młodzieży; ważną rolę odgrywały w nim nie tylko wypowiadane słowa, ale także gesty czy sposób bycia. Takie
świadectwo było przekonujące także dla starszych, dokonujących bilansu życia95.
Pontyfikat Jana Pawła II łączy w sobie nauczenie ze świadectwem życia,
którym Papież starał się konsekwentnie potwierdzać głoszone prawdy. Tak było
także odnośnie do cierpienia, o którym pisał i w którym uczestniczył. Zmaganie
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się z chorobami, skutkami zamachu, wreszcie starością było świadectwem, niekiedy szokującym. Jego apogeum nastąpiło w okresie terminalnym choroby:
Śmierć Jana Pawła II zakwestionowała większość współczesnych przekonań i wyobrażeń dotyczących umierania oraz społecznej roli umierających. Odchodzenie
polskiego papieża, poprzedzone wieloletnim zmaganiem się z chorobą i niedołęstwem, przypominało świadkom tego aktu, że tradycja żegnania członka społeczności wymaga od nich przestrzegania pewnych rytuałów i obrzędów96.

Odchodzenie Jana Pawła II, dzięki decyzji pozostania na urzędzie św. Piotra
do ostatnich chwil życia, nabrało znaczenia tanatopedagogicznego, stało się
„lekcją dobrego umierania”.
Efektem tego był „cud, w którym wszyscy uczestniczyli. Cała Polska, a także
Europa i w jakimś stopniu świat. Ludzie mówili o umieraniu, o śmierci, o życiu wiecznym, o miłosiernym Bogu, który z otwartymi ramionami czeka na
człowieka”97. Niespodziewanym efektem towarzyszącym ostatnim dniom życia
i śmierci Jana Pawła II było przełamanie tabu, jakie ciążyło na tematyce związanej ze starością, umieraniem i śmiercią. Dzięki temu w mass mediach pojawiły
się treści i obrazy, które zwykle są marginalizowane. Odwaga mówienia i pokazywania tego, co trudne i nieuniknione przynosiła pozytywne społeczne skutki.
*

*

*

Tytuł luminarza w danej dziedzinie przysługuje osobom wybitnym, mającym
szczególne zasługi. Przedstawieni luminarze zostali wyróżnieni tym tytułem, choć
żaden z nich nie przyczynił się bezpośrednio do powstania i rozwoju tanatopedagogiki. Jednak przez podjętą refleksję naukową stworzyli teoretyczne podstawy
dla rozwoju tej subdyscypliny pedagogicznej, a przez czytelną postawę życiową
wskazali sposoby ich realizacji. Stali się w ten sposób znakami nadziei, która rozwija się pomimo wszelkich przeciwności. Odpowiedzieli na pytanie, jakie w kontekście ekstremalnych zagrożeń stawiają Zbigniew Marek i Anna Walulik:
Nadzieja ma to do siebie, że każe człowiekowi ufać, oczekiwać zmiany sytuacji
trudnej czy wręcz beznadziejnej. Czy jednak taka nadzieja może towarzyszyć człowiekowi świadomemu śmiertelnego zagrożenia, które wynika z jego egzystencjalnej
sytuacji „bez wyjścia”?98.
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B. Pieńkowska-Wyżyńska, Sztuka dobrego umierania, „Salwator” 2015, http://www.salwator.com/sztuka-dobrego-umierania,1191,814,produkt.html (dostęp: 27.03.2017).
G. Bartoszewski, Odszedł Pasterz Wielki: sługa boży papież Jan Paweł II w świadomości
Polaków po odejściu do Pana, Warszawa 2006, s. 5.
Z. Marek, A. Walulik, Sytuacje graniczne i wychowanie, „Pedagogia Christiana” 2012, nr 2,
s. 183.
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Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie zakłada, że człowiek, odwołując się do osobistych zasobów, a przede wszystkim do mocy płynącej od Boga,
potrafi rozwinąć się duchowo. Motywem przewodnim takiej zmiany jest miłość
oraz czerpany z niej sens życia. One pozwalają nadać sens temu, co trudne, nieodwracalne, absurdalne. Luminarze tanatopedagogiki dokonali tego i przez to
pomogli niezliczonej liczbie osób w zmaganiach z brakiem nadziei. Działalność
tych wyjątkowych postaci znacznie wykraczała poza zasięg, którym obecnie
zajmuje się tanatopedagogika, stąd zaszczytem dla niej jest wpisanie Viktora
Emila Frankla, Karola Wojtyły, Antoine’a de Saint-Exupéry’ego oraz Wojciecha
Chudego do grona jej prekursorów i znakomitości.
Trzeciego dnia był uroczysty pogrzeb. Wynieśliśmy otwartą – katolickim zwyczajem – trumnę i położyliśmy ją na przybranym bogato wozie. A że po mieście rozeszła się wieść, iż to był wielki mędrzec żydowski, co do krzyża przyszedł, ruszyła
ogromna procesja, a w niej bractwa cechowe, trąby, zakonnicy i pospólstwo w wielkiej liczbie, ciekawe, że będą chować przechrztę w poświęconej ziemi. Ludzie bardzo
płakali, nie wiadomo dlaczego, bo ani nie znali zmarłego, ani nie bardzo wiedzieli,
kim on był. Kiedy w farze biskup tutejszy prawił kazanie, płakał cały kościół, bo
w kazaniu wiele razy padało słowo „daremność”, a to jest chyba jeszcze gorsze słowo
niż „śmierć”. I ja płakałem, bo ogarnęła mnie rozpacz, jakiś żal odwieczny, i dopiero
wtedy mogłem opłakać moją małą córkę i wszystkich zmarłych moich.
Pamiętam, że stał obok mnie Herszełe i zapytał mnie, co znaczy to polskie słowo: „daremność”. „Ładne”, powiedział.
To wtedy, gdy cały wysiłek idzie na marne, gdy buduje się na piasku, gdy sitami
czerpie się wodę, gdy ciężko zapracowany pieniądz okazuje się fałszywy. To wszystko jest właśnie ta daremność. Tak mu to wytłumaczyłem99.
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Streszczenie
Słowniki łacińskie słowo luminar odnoszą „do pochodni, światła, gwiazdy, blasku, znakomitości niosącego światło czy mistrza”. Mówiąc o luminarzach tanatopedagogiki, myślimy o tych, którzy swoimi rozważaniami wpisali się w przyjętą myśl tanatopedagogiczną,
stanowiąc jej filar i podstawę oraz swoistą artes serviunt vitae, sapientia imperat. Można
do nich zaliczyć np. Viktora Frankla, Wojciecha Chudego czy Jana Pawła II. Osoby te są
przykładem tworzenia i rozumienia idei człowieka i śmierci w perspektywie godności,
wolności i podmiotowości ludzkiego życia. Pokazują, jak nadać sens temu, co trudne,
nieodwracalne, absurdalne.
Słowa kluczowe: luminarz, tanatopedagogika, człowiek – osoba, sens śmierci
Summary
Luminaries of tanatopedagogy
Latin dictionaries refer the word luminar to the torch, light, star, luminance, significance
of someone who bears the light or master. In reference to tanatopedagogy luminaries, we
think about those who have made an impression on the acknowledged tanatopedagogical
concept and built its pillars, foundations, and specific artes serviunt vitae, sapientia
imperat through their own considerations. They include such figures as Viktor Frankl,
Wojciech Chudy, or John Paul II. They are the examples of creating and understanding
the idea of man and death from the perspective of dignity, freedom and subjectivity of
human being life. They show us how to give sense to something difficult, irreversible,
absurd.
Keywords: luminar, tanatopedagogy, man-person, sense of death
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Prymas Stefan Wyszyński wobec usunięcia lekcji religii
z polskich szkół w roku 1961

Wprowadzenie
Rok 1961 zapisał się w annałach polskiej katechezy ostatecznym usunięciem
lekcji religii ze szkół publicznych. Ma on zatem swoją wyraźną, negatywną konotację. Budowanie nowej, materialistycznej tożsamości narodu, jak chcieli
tego komuniści, musiało opierać się na wychowaniu szkolnym, które wykluczało z niego wszelkie elementy religijne. Początki procesu usuwania religii ze
szkół zaczęły się już w roku 1946 zwalnianiem księży prefektów bez podania
konkretnych powodów bądź formułowaniem ogólnikowych zarzutów nielojalności wobec władz1. Przez kolejnych piętnaście lat trwało bolesne zmaganie
się Kościoła w Polsce o szkolną katechezę. Ciężar odpowiedzialności za jego
los od 1948 roku spoczywał na Prymasie Stefanie Wyszyńskim, ponieważ to on
musiał podejmować decyzje dotyczące zabezpieczenia edukacji religijnej młodej
generacji Polaków.
Obecnie, gdy żyjemy w wolnym kraju i bez przeszkód korzystamy z możliwości katechizacji w polskiej szkole, może nam umykać dramatyzm tamtych
chwil. Kościół walczył wówczas o swoje przetrwanie, nękany agresywną polityką
rządu komunistycznego, niecofającego się nawet przed bezprawiem i przemocą.
Sterroryzowane i zastraszone społeczeństwo stawało się coraz bardziej bierne.
**

***

1

Ks. dr hab. Rafał Bednarczyk – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
adiunkt przy Katedrze Katechetyki Materialnej.
Ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski – prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik Katedry Katechetyki Materialnej.
Niekiedy powodem zwolnienia bywało także stosowanie kar wobec dzieci, co wykorzystywano do przeprowadzenia procesu sądowego w sprawie pobicia. Jeszcze inną podstawą
zwolnienia księży ze szkoły było zorganizowanie rekolekcji dla maturzystów. Zob. J. Dopp
ke, Katechizacja w Polsce 1945-1990, Pelplin 1998, s. 63.
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Trudno było wtedy przewidzieć, jak daleko komuniści będą w stanie się posunąć w swoich działaniach w zwalczaniu religii i Kościoła. Drogą Kościoła
dla Księdza Prymasa stała się rodzina. Dzięki temu, że można było przenieść
ciężar katechizacji do punktów parafialnych, dokąd rodzice mogli prowadzić
swoje dzieci na lekcje religii, antyreligijna polityka ideologów komunistycznych
poniosła ostateczne fiasko. W niniejszym artykule zostanie dokonana charakterystyka działań Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz polskiego Episkopatu
w okresie bezpośrednio poprzedzającym usunięcie religii ze szkół oraz tuż po
nim. Pomimo historycznej perspektywy prezentowanego opracowania szereg
wniosków może mieć wartość dla współczesnej polskiej katechezy.
Państwowa polityka usuwania religii ze szkół
Początkowo po wojnie komuniści starali się nie prowokować opinii społecznej
oraz Kościoła radykalnymi działaniami skierowanymi przeciwko obecności
religii w szkole. Próbowano zachować pozory utrzymywania stanu polskiej
oświaty w kształcie, jaki miała przed wojną. Jednakże stopniowo, małymi
krokami zaczęto pozbawiać księży pracy w szkole. Nasilone uderzenie aparatu państwowego w struktury katechetyczne nastąpiło w roku szkolnym 194819492. Zaczęto wówczas na szerszą skalę promować Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, które organizowało szkoły laickie bez możliwości prowadzenia w nich
nauczania religii. Drugim kierunkiem ataku władz stało się stosunkowo prężne
i dobrze zorganizowane szkolnictwo katolickie, jakie zdążyło się odrodzić po
latach okupacji niemieckiej. Po roku 1948 władze zaczęły odmawiać uprawnień
państwowych tym placówkom, zakazywać przyjmowania uczniów lub zamykać
je przy użyciu środków przymusu. W tej sytuacji Prymas Stefan Wyszyński
dążył do wypracowania rodzaju umowy prawnej, która regulowałaby stosunki
pomiędzy państwem a Kościołem także w dziedzinie nauczania religii. Tym
aktem stało się Porozumienie, podpisane pomiędzy rządem a Episkopatem Polskim 14 kwietnia 1950 roku. W tym dokumencie strona rządowa zadeklarowała,
że nie zamierza prowadzić dalszej akcji ograniczania w zakresie nauczania religii
w szkołach publicznych, a także zamykania szkół katolickich. Przedstawiona
deklaracja okazała się jednak pusta.
Początek lat pięćdziesiątych to okres umacniania stalinizmu w Polsce oraz
dalszych represji skierowanych pod adresem Kościoła. Silna presja była wywierana także na rodzicach, aby wymuszać na nich rezygnację z posyłania dzieci
na lekcje religii. W efekcie tych nacisków już wtedy nauczanie religii niemal
2

Na Opolszczyźnie do końca czerwca 1949 r. zwolniono księży prefektów z 50% szkół publicznych. Zob. tamże, s. 66-67.
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zniknęło z polskich szkół3. Krótkotrwałą poprawę sytuacji przyniósł rok 1956,
kiedy to Prymas Stefan Wyszyński powrócił do Warszawy z trzyletniego z internowania. Na mocy podpisanego 8 grudnia 1956 roku rozporządzenia Ministra
Oświaty rodzice uzyskali swobodę posyłania swoich dzieci na lekcje religii. Nastąpiło wówczas spontaniczne zjawisko masowego zawieszania krzyży w szkołach, będące wyrazem głębokiej potrzeby narodu, aby religia pozostała obecna
w sferze oświaty i życia publicznego. Pomimo chwilowego ustępstwa komuniści
nie mogli się zgodzić na taką wizję szkolnictwa. Z czasem, gdy pozycja polityczna ekipy gomułkowskiej stawała się coraz bardziej stabilna, przystąpiono
do ponownego ataku.
W sierpniu 1958 roku wyszły nowe zarządzenia państwowe, które zapowiadały wyraźną zmianę kursu w stronę szkoły laickiej. Odnosiły się one do
usunięcia ze szkół wszelkich krzyży, obrazów oraz symboli religijnych. Katecheci mieli odtąd ograniczony dostęp do rad pedagogicznych (mogli brać udział
w części odnoszącej się do kwestii związanych z nauczaniem religii). Szczególnie
dotkliwym ciosem dla Kościoła było zwolnienie ze szkół wszystkich osób zakonnych, które wówczas stanowiły bardzo liczną grupę katechetów. W wyniku
tego posunięcia zostało pozbawionych nauczycieli religii ponad 1100 szkół podstawowych, 46 liceów ogólnokształcących, 88 szkół zawodowych oraz 8 szkół
specjalnych4. Prócz tego komuniści zaczęli sięgać po stare metody, polegające
na wywieraniu nacisków na rodziców bądź utrudnianiu im złożenia deklaracji
w sprawie uczestnictwa dziecka w lekcjach religii. Czyniono to z taką skutecznością, że już w październiku 1960 roku 75% wszystkich szkół w Polsce zostało
pozbawionych nauczania religii5.
W marcu 1961 roku Władysław Gomułka na wiecu przedwyborczym zapowiedział, że zgodnie z konstytucyjną zasadą rozdziału Kościoła od państwa
szkoła publiczna ma mieć charakter świecki. Był to już wyraźny sygnał wskazujący na przygotowania do definitywnego wyrzucenia nauki religii z obszaru
oświaty państwowej. Stało się tak na mocy ustawy sejmowej o rozwoju systemu
oświaty i wychowania, uchwalonej 15 lipca 1961 roku. Komuniści, zdając sobie sprawę, że w tej sytuacji podstawowym miejscem nauczania religii będzie
parafia, wydali w sierpniu tegoż roku zarządzenie obligujące proboszczów do
rejestrowania punktów katechetycznych i poddawania ich kontroli inspektorów
oświaty6. W przekonaniu rządzących te działania miały całkowicie sparaliżować
3

4
5
6

W roku szkolnym 1956-1956 nie było już religii w szkołach zawodowych oraz w liceach
pedagogicznych, a w pozostałych typach szkół nauczaniem religii objęto 25% uczniów. Zob.
A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2006, s. 96.
Zob. J. Doppke, Katechizacja w Polsce..., dz. cyt., s. 95.
Por. tamże, s. 98.
Por. tamże, s. 99.
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możliwości Kościoła w zakresie aktywności katechetyczno-wychowawczej adresowanej do dzieci i młodzieży.
Kościół w obronie katechezy
W sytuacji jednoznacznej polityki oświatowej władz komunistycznych w powojennej Polsce, pierwsze projekty dotyczące wzmacniania katechezy parafialnej
zaczęły powstawać na forum Komisji Szkolnej Episkopatu Polski już w 1949
roku7. Na początku lat 50. poszczególne diecezje zaczęły opracowywać wytyczne
dla proboszczów i rodziców dotyczące organizacji katechizmu w parafiach. Prymas S. Wyszyński w tej sytuacji skierował list do swoich diecezjan 18 kwietnia
1952 roku W sprawie wczesnej Pierwszej Komunii Świętej8. Nie było tu jeszcze
mowy o typowej lekcji religii, ale o wzmocnieniu przygotowania do sakramentów, którego dzieci były w wielu szkołach pozbawione. W liście Księdza
Prymasa zostało wprowadzone ważne wskazanie adresowane wprost do rodziców, aby czuli się odpowiedzialni za wychowanie religijne swoich dzieci. Był to
ważny aspekt nauczania Prymasa, który starał się przypominać rodzicom o ich
prawach w dziedzinie wychowania religijnego i przygotowywać do aktywnego
wypełniania z tym związanych obowiązków i zadań. W czasach późniejszych
argument praw rodziców miał odgrywać jeszcze istotniejszą rolę w walce o zachowanie katechezy.
Bp Zygmunt Choromański, będący wówczas Sekretarzem Episkopatu Polski, nieustannie słał pisma i petycje do władz państwowych różnych szczebli
w sprawie bezprawnego ograniczania lekcji w szkole lub pozbawiania konkretnych wspólnot zakonnych prowadzonych przez nie szkół. Zasadniczy argument, jaki był przytaczany w tej korespondencji w celu zachowania lekcji religii
w szkole, dotyczył nadrzędnego prawa rodziców do decydowania o edukacji
religijnej dzieci. Ta aktywność bp. Z. Choromańskiego nie przynosiła żadnego
efektu, pozostawała jednak aktem protestu przeciwko stosowanemu wobec
katechezy bezprawia, a dziś może być znakomitym materiałem źródłowym odsłaniającym specyfikę działań ówczesnej władzy, skierowanych przeciwko własnym obywatelom9. W tamtym okresie biskupi polscy, nie chcąc prowokować
komunistów, raczej unikali podejmowania tego problemu w listach pasterskich
kierowanych do ogółu wiernych. Alokucje pastoralne Episkopatu zmierzały
do pobudzania troski rodziców o wychowanie religijne swoich dzieci, ale nie
7
8

9

Por. tamże, s. 75.
Por. R. Bednarczyk, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców w myśli Prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne, Warszawa 2017, s. 302.
Por. tamże, s. 198-199.
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zawierały bezpośrednich oskarżeń wobec antyreligijnej polityki prowadzonej
przez państwo10. Po raz pierwszy w sposób otwarty ten temat został podjęty
w liście pasterskim z 4 września 1960 roku, co spotkało się gwałtowną reakcją
ze strony rządu. Wskutek owej interwencji biskupi zdecydowali się odwołać
wygłoszenie tego listu w parafiach, jednak nawet ten gest, wykonany przez
polskich hierarchów, nie wpłynął na zmianę polityki państwa11.
Przez długi czas Episkopat głównie starał się ratować obecność lekcji religii
w szkole, natomiast nie kładł większego nacisku na przeniesienie katechezy
szkolnej do parafii. Wprawdzie od początku lat 50. zaczęła się rozwijać forma
katechezy parafialnej, jednak służyła ona głównie organizowaniu przygotowania do sakramentów. Nawet we wskazaniach wydawanych przez biskupów
mowa była o organizowaniu spotkań katechetycznych dla grup wiekowych, nie
zaś dla poszczególnych klas szkolnych12. Wraz z usuwaniem nauczania religii
ze szkół zaczęły także powstawać samorzutnie pierwsze, klasyczne punkty katechetyczne. Ich duży przyrost nastąpił w roku szkolnym 1959/1960, jednak
dopiero w roku 1960, kiedy losy szkolnej lekcji religii zostały już przesądzone,
padła na forum Episkopatu wyraźna propozycja całkowitego przeniesienia
nauki religii do punktów katechetycznych13. Od tego momentu można mówić
o początku polskiego modelu katechezy, który pomimo umiejscowienia przy
parafiach zachował cechy szkolnej lekcji religii. Organizatorzy katechezy w parafiach starali się, aby zajęcia były organizowane dla poszczególnych klas, przez
co można było odnosić wrażenie, że religia jest kontynuacją typowych zajęć
szkolnych odbywających się jednak w budynkach parafialnych lub domach
prywatnych.
Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o wychowanie religijne Polaków
w roku 1961
Rok ustawowego usunięcia lekcji religii ze szkół państwowych zbiegł się z V rokiem Nowenny, którego hasło brzmiało Rodzina Bogiem silna. Zainicjowana
przez Prymasa S. Wyszyńskiego w 1957 roku Wielka Nowenna przed jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski miała przyczynić się do głębokiej odnowy
10

11
12
13

Taki charakter miały listy pasterskie Episkopatu Polski np. z 19.06.1957 r., z czerwca 1958 r.
oraz 3.09.1959 r. Zob. tamże s. 460-461.
Zob. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce..., dz. cyt., s. 157-158.
Zob. J. Doppke, Katechizacja w Polsce..., dz. cyt., s. 75.
Zob. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce..., dz. cyt., s. 185; M. Smoliński,
Biskup Negocjator. Zygmunt Choromański (1892-1968). Biografia niepolityczna?, Warszawa
2014, s. 393.
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religijno-moralnej polskich rodzin, aby stawały się one ogniskami życia religijnego14. W kontekście prowadzonej przez państwo agresywnej polityki antyreligijnej miała dokonać się swego rodzaju weryfikacja skuteczności prymasowskiej
katechezy, jaką stała się Wielka Nowenna15. Jej wyrazem miała być postawa
Polaków przejawiająca się wiernością wobec Boga, wobec polskich tradycji religijnych oraz nauczania Kościoła (m.in. w kwestii zatroszczenia się o edukację
religijną dzieci).
W chwili uchwalania ustawy o rozwoju systemu oświaty i wychowania z 15
lipca 1961 roku nie można było przewidzieć, jak ostatecznie zachowa się polskie
społeczeństwo. Dopóki katecheza funkcjonowała jako przedmiot szkolny, rodzice byli obligowani przez Kościół do domagania się zachowania jej w swoich
szkołach i do posyłania dzieci na lekcje religii. Jednak w zmienionych okolicznościach wysyłanie dzieci do punktów katechetycznych oznaczało sprzeciw wobec
oficjalnej polityki państwa. Kardynał Stefan Wyszyński miał pełną świadomość
trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się rodzice, dlatego w jego wypowiedziach
zaczął pojawiać się apel do nich o podjęcie współpracy z Kościołem na polu katechetycznym. Ksiądz Prymas odwoływał się przy tym do niezbywalnych praw
rodziców, których żadna władza nie może pozbawić16. Nauczanie prymasowskie, podejmowane w tym czasie, miało dać silny impuls do tworzenia punktów
katechetycznych, a w efekcie do rozwijania systemu wychowania religijnego
niezależnego od władz państwowych17.
Lektura kazań, jakie wygłosił Ksiądz Prymas po przegłosowaniu przez Sejm
PRL ustawy sankcjonującej laicki model wychowania w szkołach publicznych,
pozwala zauważyć jego silne niepokoje. Prymasa S. Wyszyńskiego wiele kosztował publiczny sprzeciw wobec instytucji państwa, ponieważ zawsze starał się
zachować szacunek dla legalnej władzy18. W obecnych warunkach jednak nie
mógł zająć innego stanowiska, tym bardziej, że komuniści nie tylko doprowadzili do wyrugowania katechezy z systemu oświaty, ale nadto, na mocy zarządzenia wydanego przez ministra oświaty z dnia 19 sierpnia 1961 roku, punkty katechetyczne miały zostać zarejestrowane i poddane kontroli inspektorów oświaty19.
14
15

16
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Zob. J. Lewandowski, Naród w dziejach zbawienia, Warszawa 2001, s. 123, 131.
Por. R. Czekalski, Milenium – katechezą narodu, w: 1966. Milenium chrztu Polski Prymasa
Stefana Wyszyńskiego. Perspektywa teologiczno-społeczna, red. E. Czaczkowska, Warszawa
2016, s. 175.
R. Bednarczyk, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców..., dz. cyt., s. 150-151.
T. Panuś, Współczesne kierunki katechetyczne, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 171-172; tenże, Główne kierunki katechetyczne
XX wieku, Kraków 2001, s. 120-131.
Z. Kijas, Antropologia świętości prymasa Stefana Wyszyńskiego. Odkrywanie bogatej osobowości, w: 1966. Milenium chrztu Polski..., dz. cyt., s. 18-21.
Zob. A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce..., dz. cyt., s. 160-161.
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Na tak daleką ingerencję państwa w wewnętrzną działalność Kościoła Prymas
Polski nie mógł już pozwolić.
Na temat sytuacji katechezy po 15 lipca 1961 roku Ksiądz Prymas wypowiadał się kilkakrotnie w ciągu tego roku w swoich kazaniach. Na uwagę pod
tym względem zasługują zwłaszcza cztery z nich – wygłoszone we Fromborku
(15 sierpnia), na Jasnej Górze (26 sierpnia), w Łomiankach (17 września) oraz
w Gnieźnie (1 października).
Temat kazania wygłoszonego we Fromborku, Rodzice, nadeszła wasza godzina, wyraźnie nawiązywał do aktualnego hasła Wielkiej Nowenny – Rodzina
Bogiem silna. W swoim przesłaniu Prymas Tysiąclecia odwołał się do tożsamości rodziny chrześcijańskiej i wynikających stąd obowiązków wychowawczych
rodziców, kładąc przy tym nacisk na to, aby pielęgnowano w rodzinach współpracę z duszpasterzami w organizacji katechezy parafialnej:
Unikajcie przesądu, że wasze osobiste życie duchowe i moralne nie wpływa na wasze
maleństwo. Od początku twojego, Matko, związku z twoim dziecięciem wpływasz
na nie, i to nie tylko przez krew twoją, ale i przez twoją duszę. (...) A więc: wychować
duszę! To wielkie wasze zadanie, Rodzice Katoliccy: wychować duszę! (...) Rodzice,
nadeszła wasza godzina! Macie oddać, co Bożego – Bogu. Wzięte z Boga życie
dzieci waszych musi być tak skierowane ku Bogu, by poznały swego Ojca, i Syna,
którego Ojciec nam posłał. Macie ukształtować sumienia waszych dzieci, by wierne
Krzyżowi chodziły w światłach Ewangelii, w ramionach Kościoła, po ziemi ojczystej.
Macie już w rodzinach stworzyć środowisko wszechstronnej formacji duchowej,
moralnej, obywatelskiej i religijnej waszych dzieci. (...) Stwórzcie z rodziny dom
Boży i bramę niebios, prawdziwą szkołę religijnego nauczania i wychowania. Podajcie dłonie kapłanom, którzy pracę religijną prowadzić będą nie tylko w świątyniach,
ale z waszą pomocą w waszych rodzinach. Niech domowe wychowanie i nauczanie
religijne ściśle łączy się z pracą katechizacyjną w świątyniach. Czuwajcie, by dzieci
wasze wypełniły obowiązek uczęszczania na katechizację kościelną. To jest wielki
obowiązek, który na Was ciąży20.

Ksiądz Prymas coraz mocniej podkreślał w swoich kazaniach, jak miało to
miejsce we Fromborku, że rodzice mają być partnerami Kościoła w wychowaniu
religijnym dzieci. Ich rola nie powinna się ograniczać do nakazywania dzieciom
chodzenia do kościoła oraz do punktu katechetycznego. Odpowiedzialność
wychowawcza rodziców ma polegać przede wszystkim na dawaniu osobistego
przykładu wiary, a także na pomaganiu dzieciom w budowaniu dojrzałej, osobistej relacji z Bogiem. W tym celu powinni oni współpracować z duszpasterzami
i katechetami, ale przy tym nie przerzucać swojej odpowiedzialności na nich.
20

S. Wyszyński, Rodzice, nadeszła wasza godzina! Kazanie Prymasa Polski do rodziców katolickich (Frombork 15.08.1961 r.), w: Stefan kardynał Wyszyński Prymas Polski. Dzieła
zebrane, t. VII, Warszawa 2008, s. 329, 333.

500

Rafał Bednarczyk, Ryszard Czekalski

W dniu 26 sierpnia Prymas Tysiąclecia do zgromadzonych na Jasnej Górze
tłumów wygłosił bardzo emocjonalne kazanie. Miało ono znaczenie programu
dla katechezy w Polsce z racji na miejsca jego wygłoszenia oraz z uwagi na liczne
audytorium. Po rozwiniętym wstępie teologicznym na temat obecności Boga
w rodzinie Prymas S. Wyszyński przeszedł do aktualnych kwestii pastoralnych:
Muszę tu dotknąć zagadnienia niezwykle bolesnego, które nas dręczy. Wolałbym
o tym nie mówić. Jakże bym się cieszył, gdybym nie musiał tego mówić! Ale sądzę,
że nie spełniłbym powinności biskupa katolickiego, gdybym to przemilczał. Wypadnie mi zająć stanowisko odmienne od głoszonego w prasie. Mam jednak prawo
zachować się krytycznie wobec najrozmaitszych zarządzeń, z którymi pogodzić
się, jako katolicy, ba, jako obywatele wolnego Narodu, nie możemy. Był czas, gdy
otrzymaliśmy gwarancję, że jurysdykcja kościelna w dziedzinie nauczania wiary
i moralności będzie uszanowana, że szkoły katolickie, których niewiele zostało, nie
będą – jak mówi Porozumienie – pomniejszane. Dzieje się wprost coś odwrotnego.
Szkoły te zaczęto likwidować: jedną po drugiej. Mamy prawo, jako Naród katolicki,
do szkół i do wychowania katolickiego21.

Wprawdzie ustawa sejmowa podważyła wcześniejsze umowy zawarte pomiędzy rządem PRL a Episkopatem, to jednak Ksiądz Prymas podkreślił fundamentalne znaczenie prawa narodu katolickiego, które powinno być uszanowane przez władzę polityczną. Jak zaznaczał kardynał Stefan Wyszyński, prawo
zachowania tożsamości duchowej jest zarówno prawem każdego obywatela,
jak i prawem całego narodu. Wobec decyzji politycznej, która pozbawiła dzieci
i młodzież prawa do nauki religii w szkołach, rodzice oraz Kościół mają prawo
do organizowania wychowania religijnego poza szkołą. W dalszej części kazania
zostało jeszcze podkreślone prawo wolnych obywateli do wyrażania swojego
sprzeciwu wobec polityki władz. W ten sposób Ksiądz Prymas zwrócił uwagę na
znaczenie prawa sumienia, które jest prawem autonomicznym, stojącym ponad
prawem stanowionym:
Naród polski w całej swej ogromnej rzeszy był i jest Narodem katolickim. Dlatego
też mamy prawo do wychowania dzieci naszych w religii, obyczaju i światopoglądzie katolickim. (...) Dzisiaj tej religii w szkołach już nie ma, jakkolwiek nadal istnieje rozporządzenie, które przyznaje rodzicom prawo do wymagania, aby dzieci były
uczone religii w szkołach. (...) Naród polski, w swej ogromnej większości, wyznaje
Ewangelię Chrystusową i moralność chrześcijańską i rządzi się światopoglądem
katolickim. W tym światopoglądzie katolickim, my, kapłani i rodzice, mamy obowiązek i prawo wychowywać dzieci rodzin katolickich. Gdy w tej chwili dziatwie
21
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katolickiej grozi tak wielkie niebezpieczeństwo, musimy, Najmilsi, zabrać w tej sprawie głos. (...) obywatele mają prawo do krytyki. I ja również, jako biskup katolicki,
nie przestaję być obywatelem Polski – jak mi się wydaje, nie najgorszym – i mam
prawo do oceny – umiarkowanej, co prawda, w obliczu ogromu nieszczęścia – i do
krytyki. Jestem wolnym człowiekiem, a tylko niewolnicy nie mają już prawa do
krytyki i głosu już nie zabierają22.

W przemówieniu swoim Ksiądz Prymas dotknął także problemu tworzenia
punktów katechetycznych, dlatego wezwał rodziców do współpracy z duszpasterzami w swoich parafiach. W kazaniu nie zabrakło także odniesienia do próby
narzucenia kontroli inspektorów oświaty nad punktami katechetycznymi. Takie
działanie władz państwowych nie może być zaakceptowane, wyjaśniał Prymas
Polski.
Kolejną okazją do wygłoszenia kazania poświęconego problematyce katechetycznej była wizytacja kanoniczna w parafii Łomianki w dniu 17 września.
Ksiądz Prymas podjął w nim temat znaczenia rodziny parafialnej oraz rodziny
naturalnej w wychowaniu religijnym młodego pokolenia. Pomimo zaistniałych
zmian w prawodawstwie oświatowym podkreślał nadal obowiązywalność prawa
rodziców do decydowania o wychowaniu religijnym dzieci na terenie szkoły:
W szczególności jako rodzice katoliccy macie prawo, by dzieci wasze były wychowywane w waszej wierze, w waszych przekonaniach i światopoglądzie, w waszych
zasadach i w waszym myśleniu. (...) Nie kto inny, tylko Wy macie stanowić o tym,
czy wasze dzieci mają być wychowywane po katolicku, czy mają uczyć się w szkole
religii. Dlatego my, katolicy, z wielką boleścią i z wielkim żalem do naszej władzy przyjęliśmy nową ustawę wydaną w lipcu 1961 roku o systemie kształcenia
i wychowania. W tej ustawie, chociaż stosuje się ją i dla dzieci rodzin katolickich,
postanawia się, że dzieci w szkole nie mają być wychowywane po Bożemu, że ma
nie być w szkole nauki religii23.

Po raz kolejny Ksiądz Prymas mocno podkreślił, że zgoda obywateli na
gwałt prawny, zastosowany wobec nich przez państwo, jest wyrazem mentalności niewolnika. Przypomniał przy tym zapisy Konstytucji PRL, która gwarantowała wolność sumienia i wyznania. W treści prymasowskiego kazania
wybrzmiało po raz kolejny w historii mocne non possumus (w 1953 r. wypowiedział je Ksiądz Prymas, dając wyraz zakończenia przez Kościół polityki ustępstw
wobec posunięć władzy komunistycznej). Nadto wyraził swoją gotowość bycia
22
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więzionym, jeśliby komuniści odmawiali mu prawa sprzeciwu wobec jawnie
zastosowanej dyskryminacji prawa rodziców do wychowania religijnego dzieci:
Rodzicom katolickim, obywatelom wolnym, a nie niewolnikom, stwarza się przymus, przed którym trudno się obronić. Na niewolę we własnej Ojczyźnie zgodzić się
nie możemy. Gdybyśmy milczeli, bylibyśmy niewolnikami. (...) My sami jako ludzie
chcemy słuchać ludzi, wtedy gdy ustanawiają prawa w sposób zgodny z prawem
Bożym i rozumem. Ale jeżeli są zarządzenia przeciwne prawu Bożemu, to musimy
mówić: non possumus – nie możemy. (...) Mamy więc te same prawa do pracy i do
życia, zgodnie ze swoimi przekonaniami i swoim sumieniem. Gdy nasze sumienie
na coś zgodzić się nie może, to idziemy do więzienia. I wasz arcybiskup siedział
w więzieniu trzy lata, nie za politykę, tylko za Boga, za prawa Boga w Polsce. Jeżeli
będzie potrzeba siedzieć w więzieniu, to jeszcze raz to uczynię, ale nie mogę zgodzić
się na to, by Naród polski był wychowywany bez Boga, by rodzice katoliccy, rodzący
dzieci, nie mieli prawa do ich religijnego wychowania, nie mieli wpływu na ich
światopogląd24.

W Gnieźnie w dniu 1 października Ksiądz Prymas skierował do wiernych
kazanie, które zostało nazwane: Trzy sprawy – trzy prośby (pierwsza dotyczyła
modlitwy różańcowej w sprawie katechizacji, druga – pomocy rodzinom ubogim, trzecia – modlitwy o uchronienie Prymasowskiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie przed nękaniem ze strony administracji państwowej). W tym
niezwykle intersującym przemówieniu Księdza Prymasa można było dostrzec
w całej pełni charakterystyczne cechy jego myśli duszpasterskiej, w której szczególne miejsce zajmuje Maryja:
Najmilsi, odmawianie różańca jest najprostszą katechizacją, przedziwnie pięknie
powiązaną przez Maryję – z nauką o Chrystusie Panu. (...) Powiedziałem, że jest to
najlepsza katechizacja. Dlatego też Kościół w Polsce, przez usta biskupów, dzisiaj,
gdy sprawa katechizacji jest tak doniosła, wzywa rodziny katolickie, aby w wieczornych godzinach przyklękały wspólnie: mąż, żona i dzieci, i odmawiały bodaj jeden
dziesiątek różańca, rozważając, jak kto umie, tajemnice z życia Chrystusa i Maryi25.

Kardynał Stefan Wyszyński traktował przy tym różaniec nie tylko jako rodzaj katechezy, ale w tym wypadku także jako ważne narzędzie obrony wolności
religijnej Polaków w sytuacji pojawiających się poważnych zagrożeń. Konkretnym niebezpieczeństwem dla zachowania swobody rozwoju religijnego w kraju
stała się polityka władz polegająca na coraz dalej posuwającej się ingerencji
w działalność katechetyczną Kościoła. Ksiądz Prymas bardzo konkretnie mówił o tym w swoim kazaniu, eksponując zwłaszcza próbę poddania punktów
24
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katechetycznych kontroli inspektorów oświaty. Wezwanie do modlitwy w tej
sprawie miało także stać się impulsem do duchowej mobilizacji narodu przeciwko naruszaniu wolności religijnej w Polsce:
Biskupi polscy wystosowali już z Jasnej Góry listy do Rządu i do Sejmu, wyrażając
również nadzieję, że rozporządzenie to będzie cofnięte. Zanim się to stanie, wszyscy
biskupi, kapłani i rodzice katoliccy muszą z wielką czujnością pracować nad tym,
ażeby nauczanie religii w świątyniach, w kaplicach, w domach katolickich, w domach parafialnych, na plebaniach czy w punktach katechetycznych odbywało się
bez żadnych przeszkód. Najmilsi! Sprawa ta wymaga naszej nieustannej modlitwy26.

Wnioski podsumowujące
Próba, wobec której stanęła polska katecheza w roku 1961, ostatecznie zakończyła się dla niej pomyślnie. Pierwszą taką ocenę sformułował Prymas Stefan
Wyszyński w kazaniu noworocznym wygłoszonym w Gnieźnie w dniu 1 stycznia 1962 roku. Wówczas to podsumowując rok poprzedni, powiedział:
Przecież sami wiecie, Najmilsi, jak ciężkim i bolesnym doświadczeniem było dla
wiernych rodzin katolickich wszystko, co działo się z religią. Naprzód usunięta
została ze szkół. Później usiłowano podporządkować szkolnym władzom świeckim
nawet religię nauczaną w kościołach i domach katolickich. Jest to wbrew wyraźnej
woli Chrystusa, który władzę nauczania wiary świętej dał nie świeckim, ale biskupom i ustanowionym przez nich kapłanom. Był to bardzo bolesny rozdział dla
Kościoła katolickiego, dla biskupów, kapłanów, rodziców katolickich i ich dzieci. Ale
i tutaj zwyciężyła zdecydowana postawa biskupów, którzy powiedzieli „non possumus” – nie możemy! Zwyciężyła zdecydowana postawa duchowieństwa katolickiego,
uległego duchowemu przewodnictwu swych pasterzy. Zwyciężyła również w dużym
stopniu wola rodziców katolickich. Przekonano się, że nie można podporządkować
sobie praw społeczeństwa gwałtem i przemocą, z pogwałceniem sumień katolickich;
że nie można wbrew sumieniom umacniać pokoju na fałszywych podstawach; że
pokojem naszym jest Jezus Chrystus27.

Wbrew zamysłom władzy katecheza, opuszczając szkołę, uzyskała niezależność od państwa. W nowych warunkach łatwiej mogła bronić się przed
naciskami administracji oświatowej. Wprawdzie dyrektorzy szkół byli zobowiązywani do utrudniania uczniom uczęszczania do punktów katechetycznych, jednak te działania nie były w stanie skutecznie odegrać narzuconej roli.
26
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W wielu wypadkach przyczyniały się do reakcji przeciwnej i wpływały mobilizująco na dzieci oraz młodzież. W efekcie polityki prowadzonej przez władze
komunistyczne także rodzice poczuli większą odpowiedzialność za wychowanie
religijne dzieci, z czego bardzo cieszył się Prymas S. Wyszyński. W jego wypowiedziach pobrzmiewało przekonanie, że komuniści niechcący wyświadczyli
Kościołowi przysługę i przyczynili się do przyciągnięcia wielu młodych ludzi
do parafii:
Tak już jest w dziejach Kościoła, że gdy Kościół dotknięty jest boleśnie, że gdy ma
miejsce jakaś wina, to Bóg przez miłosierdzie swoje sprawia, że wina ta staje się
„felix culpa”. Niewątpliwie, było dla nas bolesne usunięcie religii ze szkół, spychanie
religii z płaszczyzny społecznej, aby zlaicyzować społeczeństwo, poczynając od
młodzieży. (...) Ale cokolwiek byśmy powiedzieli na ten temat od strony prawnej, to
ostatecznie sub specie aeternitatis, gdy te wszystkie krzywdy spotkają [się] z potęgą
Boga, to ten Bóg miłosierny może uczynić i de facto tak czyni, że krzywdy, winy,
zamienia na jakieś łaski. Wtedy wina staje się „felix culpa”. Tak jest i na odcinku
religijnej pracy wychowawczej w naszym społeczeństwie. Odebrano nam prawa
do kształtowania młodzieży w szkole. Musieliśmy myśleć o zorganizowaniu tej
pracy poza szkołą i oto znaleźliśmy się w świątyni, w kościele, w ramionach świętej matki-parafii. Ta „felix culpa” sprawiła, że młodzież, która według tej techniki
organizacyjnej kierowała się do wszystkich szkół, obecnie choćby w mniejszym
procencie, ale kieruje swoje kroki do serca parafii, przyzwyczaja się chodzić do
świątyni parafialnej. Może niekiedy dowiaduje się po raz pierwszy, gdzie jest jej parafia. W ten sposób, jak sami to dostrzegacie, młodzież zaczyna się zżywać z własną
parafią i z jej sercem, ze świątynią28.

Pomimo wszelkich niedostatków organizacyjnych, katecheza w punktach
katechetycznych znakomicie odegrała swoją rolę, integrując środowisko rodzinne z parafią. Z perspektywy czasu możemy jeszcze bardziej doceniać ogromne
zaangażowanie nie tylko Prymasa Wyszyńskiego wraz z całym Episkopatem,
ale także kilku pokoleń katechetów oraz katechetyków, którzy ofiarnie pracowali nad rozwojem polskiej myśli katechetycznej w drugiej połowie XX wieku.
Ich wkład w ostateczny sukces polskiego modelu katechezy był niewątpliwy.
W obecnych warunkach główny ciężar pracy katechetycznej został przeniesiony
na szkołę. To generuje wyzwanie dla współczesnej polskiej katechezy, polegające na wypracowaniu nowej koncepcji katechezy parafialnej zaadresowanej do
dzieci i rodziców.
Przykład Prymasa Tysiąclecia powinien dziś inspirować zarówno hierarchów,
jak i katechetyków do poszukiwania konkretnych ram aktywizowania rodziców
28
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w dziedzinie katechizacji. Kluczem powinno być poznawanie realnych problemów rodziny, aby katecheza przyparafialna (dla dzieci, młodzieży i dorosłych)
mogła na nie odpowiadać. Istotną kwestią jest także pobudzanie rodziców do
głębszej odpowiedzialności za edukację religijną swoich dzieci. W zmieniającym
się i bardzo różnicującym się społeczeństwie polskim nie są to zadania łatwe,
jednak bez odpowiedniego wysiłku trudno liczyć na efekty, które mogłyby się
okazać trwałe. Analiza chlubnych kart z przeszłości polskiej katechezy powinna
dziś posłużyć do szerszej refleksji nad jej współczesną jakością, a jednocześnie
do stawiania pytań o jej przyszłość.
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Streszczenie
W roku 1961, w którym władze państwowe wprowadziły ustawę określającą świecki
charakter edukacji w szkołach publicznych, dokonał się jeden z istotnych przełomów
w dziejach polskiej katechezy, dający początek masowemu tworzeniu punktów katechetycznych. Poprzedzające ten rok lata zmagań Kościoła o zachowanie szkolnej lekcji
religii zakończyły się wprawdzie fiaskiem, jednak w ostatecznym bilansie przyczyniły się
ukształtowania odpowiedzialności rodziców za wychowanie religijne dzieci. Znaczącą
rolę procesie formowania ich świadomości odegrało nauczanie Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Analiza kazań wygłoszonych tuż po przegłosowaniu przez Sejm PRL ustawy
o rozwoju systemu oświaty i wychowania pozwala zauważyć głębokie niepokoje, jakie
towarzyszyły w tamtym momencie Księdzu Prymasowi. Jednak dzięki jego bezkompromisowej postawie i odważnemu nauczaniu, udało mu się wtedy pobudzić wiernych do
zdecydowanej obrony niezależności katechezy w punktach katechetycznych.
Słowa kluczowe: Prymas Stefan Wyszyński, historia katechezy w Polsce, katecheza
parafialna, punkty katechetyczne, rok 1961
Summary
Primate Stefan Wyszyński’s stand against the removal of religious lessons from
Polish schools in 1961
The year 1961, in which the state authorities introduced the act defining the secular
character of education in state schools, saw one of the vital turning points in Polish
catechesis history that caused the beginning of mass build of catechesis centers. Although,
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the previous years of the Church’s struggles for attaining religious lessons in school had
failed, the final balance made parents more responsible for the religious upbringing of
their children. The significant role in the process of forming their conscience was the
preaching by Primate S. Wyszyński. Analysis of his sermons given after voting the Act
of Enlightenment and upbringing system development by the PRL Parliament enables
us to notice the deep anxiety which accompanied the Primate at that moment. However,
thanks to his decisive attitude and courageous teaching, he managed to stimulate the
faithful for a firm defense of catechesis independence in catechetical centers.
Keywords: Primate Stefan Wyszyński, history of catechesis in Poland, parish
catechesis, catechists, 1961 year
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Mistrz czy funkcjonariusz –
refleksje pedeutologiczne
Wprowadzenie
Historia edukacji dostarcza wiedzy o rozwoju myśli dotyczącej postrzegania
roli nauczyciela w procesie edukacyjnym. Syntezy różnych odmian dyskursów
edukacyjnych dokonała między innymi Dorota Klus-Stańska, przyjmując dziesięć kategorii opisu danego typu dyskursu: 1. źródła dyskursu, 2. rozumienie
rozwoju dziecka, 3. zaufanie do wiedzy, 4. koncepcje i decyzje, 5. tworzenie
wiedzy, 6. projekt zajęć, 7. rodzaj oddziaływania, 8. typowa leksyka, 9. metafory oraz 10. potoczny opis mechanizmów uczenia się. Kategoria „metafory”
zawiera syntetyczne metaforyczne ujęcie roli nauczyciela w danym dyskursie
i odpowiednio roli ucznia oraz klasy. Odwołując się do przywołanych kategorii,
Dorota Klus-Stańska opisała pięć odmian dyskursów edukacyjnych i odpowiadającej im roli nauczyciela:
1. funkcjonalno-behawiorystyczny („Edukować to kierować”) – nauczyciel
jest tu pojmowany jako rzemieślnik, a uczeń jako puste naczynie, które
trzeba wypełnić, klasa zaś to warsztat;
2. humanistyczno-adaptacyjny („Edukować to akceptować”) – metaforycznie można tu nauczyciela traktować jako ogrodnika, a ucznia jako cenną
roślinę, klasę jako słoneczną polanę;
3. konstruktywistyczno-rozwojowy („Edukować to organizować środowisko”), nauczyciel jest w tym dyskursie mecenasem, organizatorem, uczeń
zaś – naukowcem, klasa – laboratorium badawczym;
4. konstruktywistyczno-społeczny („Edukować to wspierać/współpracować”), nauczyciel jest tu postrzegany jako doradca; uczeń – asystent, terminator; klasa – warsztat mistrza;
**
***
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5. krytyczno-emancypacyjny („Edukować to skłaniać do krytycznego angażowania się”), nauczyciel w tym dyskursie określany jest jako rewolucjonista; uczeń – bojownik; klasa – forum dyskusyjne, centrum inicjatyw1.
Każdy z tych dyskursów opiera się na innych przesłankach filozoficznych,
a zatem różnią się one koncepcją człowieka, systemem wartości celami wychowania. Ukazując aporię mistrz – funkcjonariusz, chcemy pokazać, że w przezwyciężeniu jej napięcia chodzi o to, żeby młody człowiek mógł stawać się tym,
kim jest w potencjale, jako osoba. Cel artykułu polega, w tym kontekście, na
przedstawieniu aporii mistrz – funkcjonariusz jako napięcia pomiędzy „stawaniem się sobą, osobą” a „formowaniem na kształt...”. Podstawą do takiego
rozróżnienia jest rozumienie wychowania w optyce bycia (osobowego) oraz
wychowania w optyce funkcjonowania. Takie podejście wynika z przyjęcia
perspektywy personalistycznej w analizowaniu problematyki edukacyjnej.
Przyjęte założenia wyznaczają strukturę artykułu: najpierw zaprezentowano
personalistyczną koncepcję człowieka jako osoby, następnie scharakteryzowano dwa typy wychowania i odpowiadającą im relację nauczyciel – uczeń
(wychowawca –wychowanek), tzn. wychowanie w optyce bycia (wychowawcamistrz) oraz wychowanie w optyce funkcjonowania (wychowawca-funkcjonariusz). Na koniec wskazano wyzwania pedeutologiczne, związane z praktyką
edukacyjną.
Osoba w procesie wychowania
W pojęciu osoby zawiera się doświadczenie samego siebie, immanencji „ja”
w moich aktach. To podstawowe doświadczenie bycia człowiekiem jest zarazem doświadczeniem faktu bycia osobą, tzn. podmiotem istniejącym w sobie2. W ujęciu Romano Guardiniego, osoba jest „istotą obdarzoną kształtem,
głębią i twórczym duchem, o ile (...) tkwi w sobie samej i sama o sobie stanowi. «Osoba» oznacza, że ja w swoim własnym bycie ostatecznie nie mogę
być zawłaszczony przez żadną instancję, lecz należę do siebie”3. W pojęciu
„osoba” jest zawarte stwierdzenie o człowieku jako człowieku, w jego formie,
indywidualności, w jego sposobie życia jako bytu osobnego, oddzielonego od
1

2

3

Por. D. Klus-Stańska, Dyskursy pedagogiki wczesnoszkolnej, w: Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, red. D. Klus-Stańska, M. Szczepska-Pustkowska,
Warszawa 2009, s. 46-74.
Por. M.A. Krąpiec, Kim jest człowiek?, w: Wprowadzenie do filozofii, t. 2: Rozumieć człowieka i jego działania, Lublin 2000, s. 56.
R. Guardini, Struktura bytu osobowego, w: Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów,
red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 31-32.
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rzeczy i od otoczenia, jednostkowego i niepowtarzalnego4. Osoba jest tu nie
tylko jedna, ale jedyna. Osobowe ujmowanie człowieka wymaga podkreślenia
również jego bycia dla, a także zmieniania się, doskonalenia się, co zakłada
egzystowanie w historii i w społeczności, a więc życie we wspólnocie5. Należy
przy tym dookreślić pojęcie społeczności i wspólnoty. Społeczność jest zbiorowością ludzi, których łączą motywy racjonalne ze względu na osiągnięcie
jakiegoś celu, znajdującego się poza tą społecznością. Wspólnota zaś opiera się
na szczególnych relacjach międzyludzkich. Powstaje ona ze względu na dobro
osób i ma wartość sama w sobie6. Wspólnota ma za zadanie „maieutykę osoby”
(„wzbudzenie osoby”) i popieranie jej „formowania siebie”7. Można za Jeanem
Maritanem stwierdzić, że:
(...) człowiek jest osobą, która trzyma we władzy samą siebie poprzez swój umysł
i poprzez swoją wolę. Nie istnieje po prostu jako byt fizyczny. Posiada w sobie istnienie bogatsze i szlachetniejsze, duchowe istnienie właściwe poznaniu i miłości.
Jest zatem w pewien sposób całością, a nie tylko częścią. Jest sam w sobie wszechświatem, mikrokosmosem, w którym cały wielki wszechświat może zostać objęty
dzięki poznaniu. A poprzez miłość może dobrowolnie dawać siebie innym istotom,
które są dla niego jakby innymi postaciami jego samego. Ten rodzaj relacji nie ma
żadnego odpowiednika w świecie fizycznym8.

Współcześnie personalizm określa się jako (1) doktrynę podkreślającą autonomiczną wartość człowieka jako osoby i postulującą jej pełną afirmację oraz
jako (2) programy działań wspierających rozwój osoby ludzkiej, podporządkowujące wartości ekonomiczne i techniczne wartościom osobowo-duchowym9. Do
tego drugiego określenia można odnieść definicję wychowania Klausa Schallera,
który rozumie je jako „całokształt sposobów i procesów pomagających istocie
ludzkiej – zwłaszcza przez interakcję – urzeczywistniać swoje człowieczeństwo”10.
Osiągnięcie pełni człowieczeństwa jest zatem celem wychowania, który w kontekście personalizmu można doprecyzować za Marianem Nowakiem:
4

5
6
7

8

9
10

M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, w: Pedagogika, t.1. red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski,
Warszawa 2004, s. 233.
Por. M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, dz. cyt. s. 235.
Por. M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, dz. cyt. s. 235.
Szerzej na ten temat zob. M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999, s. 278-295,
469-471.
J. Maritain, Od filozofii człowieka do filozofii wychowania, w: Człowiek – wychowanie – kultura. Wybór tekstów, red. F. Adamski, Kraków 1993, s. 65.
Por. Leksykon filozofii klasycznej, red. J. Herbut, Lublin 1997, s. 422-423.
K. Schaller, Erziechung. Wörterbuch der Pädagogik, Freiburg 1977, 1, s. 248. Cyt. za J. Tarnowski, Człowiek – dialog – wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, „Znak” nr 436 (1991): Wychowanie na rozdrożu, s. 69.
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Najwyższym (...) celem wychowania jest uzdalnianie podmiotu (wychowanka) do
przejęcia kierownictwa nad własnym procesem rozwoju. Chodzi o takie ujmowanie wychowania, które zbliża je do procesu „maieutyki osoby”, czyli „wzbudzenia
osoby” w wychowanku. Wychowanek nie jest uważany za rzecz do napełnienia jej
czymkolwiek ani też nie jest on istotą do ćwiczenia (szkolenia), lecz jest osobą, którą
należy w nim „wzbudzić”11. Wychowanie w duchu personalizmu zakłada wobec
tego „wychowanie” Ja-człowieka jako osoby ludzkiej wedle prawa naturalnego (...).
Wychowanie naturalne Ja-człowieka jako osoby ludzkiej sprowadza się do WY-dobywania-na-jaw-tego-co-w-wychowanku-CHOWANE, w tym moralnych, wolitywnych oraz intelektualnych cnót naturalnych. Efektem tych działań jest: (1) pobudzenie i zdynamizowanie duchowych władz umysłowo-zmysłowych osoby ludzkiej,
(2) wydobycie z ukrycia istotności duchowych, które współtworzą uświadomioną
wiedzę wychowanka o jego możliwościach moralnych i intelektualnych, poznawczych i kreatywnych oraz wolitywnych i decyzyjnych12.

Tak rozumiane wychowanie dokonuje się w szczególnej relacji wychowawczej, w której wychowanek jest pierwszym i podstawowym czynnikiem wychowania, wychowawca zaś jedynie kooperatorem, współpracownikiem w tym
dziele. Podkreśla się tu realistyczny charakter relacji wychowawczej w odróżnieniu od idealistycznego. Jako osoba wychowanek nie jest rzeczą ani rodziny, ani
państwa i nikomu nie przyznaje się w tym zakresie hegemonii ze względu na
jakiekolwiek aspekty. Szkoła ma w wychowaniu personalistycznym istotną rangę
i rolę, podkreśla się jej ważne zadania obok innych instytucji wychowujących.
Bardzo ważny jest szacunek dla „tajemnicy dziecka”, które staje się osobą, przy
oddziaływaniu w tym procesie wielorakich bodźców pochodzących od różnych
instytucji wychowawczych13.
Wychowanie w optyce bycia i funkcjonowania
Tytułowa aporia wskazuje na fakt, że możemy wychowanie rozumieć jako wychowanie do bycia osobą albo do bycia funkcjonariuszem (pieniądza, technologii, polityki)14. To rozróżnienie wymaga wskazania na różnice między osobą
a jej możliwymi działaniami funkcjonalnymi.
11
12

13
14

M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, dz. cyt., s. 243.
A. Szołtysek, Nieokreślony podmiot wychowania: pytanie o filozofię człowieka, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999, s. 30.
Por. M. Nowak, Pedagogika personalistyczna, dz. cyt., s. 246-247.
Rozróżnienia pomiędzy byciem osobowym a funkcjonowaniem dokonał Tadeusz Gadacz.
Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, „Znak” nr 436 (1991): Wychowanie na
rozdrożu, s. 63.
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Zdaniem Tadeusza Gadacza „osobą staje się człowiek wówczas, gdy otwierając się na dobro, prawdę i piękno, uczestniczy w wartościach i je urzeczywistnia, dokonując preferencji zgodnej z ich hierarchicznym układem: od wartości
najniższych (materialnych), poprzez wartości duchowe ku wartościom absolutnym”15. Dokonując takiego zakotwiczenia w wartościach i urzeczywistniając
je, człowiek pozostaje w osobowej relacji do świata, społeczeństwa, wolności
i dóbr materialnych. Trzeba w tym kontekście podkreślić, że świat wartości nie
jest zawieszony w próżni, lecz ujawnia się w spotkaniu osób. W odniesieniu do
rzeczywistości edukacyjnej prawdziwe spotkanie to
(...) takie, w którym osoby coś sobie ofiarują, a równocześnie są otwarte na „Ty”
i „My”, i to zarówno w wymiarze horyzontalnym, jak i wertykalnym. Sytuacja spotkania najlepiej wyraża się w autotranscendencji „Ja”. Dominującymi cechami bytowania w autentycznym spotkaniu są: partnerstwo, uczestnictwo, pomocniczość,
odpowiedzialność i wolność16.

Ze zdefiniowanego tu porządku bycia osobą wynika swoisty klucz dla wychowania, które można nazwać wychowaniem w optyce osobowej, w optyce
bycia. Tak rozumiane wychowanie jest spotkaniem osób: mistrza i ucznia17. Poprzez to spotkanie otwiera się horyzont wartości. Urzeczywistniając te wartości,
człowiek staje się człowiekiem. Wychowanie w optyce bycia polega na naśladowaniu wzorców osobowych, mistrzów, stanowi ono wspólną wędrówkę ku
prawdzie, dobru i pięknu18. A zatem wychowanie w optyce bycia to żywi ludzie,
których programem jest samo ich życie. W osobowej relacji wychowawczej
zawsze istnieje możliwość spotkania, które może być przemieniające. Wychowanie w optyce bycia jest bowiem twórcze i dynamiczne, jest otwarte, ponieważ
zawsze dąży do tego, co lepsze, prawdziwsze i piękniejsze19.
15

16

17

18
19

T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, dz. cyt. s. 63-64. Por. także: W. Stróżewski,
O stawaniu się człowiekiem (kilka myśli niedokończonych), „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace Pedagogiczne”, z. 6, DCCXXV, 1987, s. 107.
S.Cz. Michałowski, Spotkanie jako metoda bycia w pedagogice personalistycznej, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999,
s. 133.
Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, dz. cyt. s. 67. Na relację wychowawczą typu
mistrz–uczeń wskazuje również S. Gałkowski, zob. S. Gałkowski, Długomyślność. Wprowadzenie do filozofii wychowania, Kraków 2016, s. 111-112, a także K. Olbrycht w książce:
O roli przykładu, wzoru, autorytetu i mistrza w wychowaniu osobowym, Toruń 2014.
Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, dz. cyt. s. 67.
Tamże, s. 68. Podobnie postrzega wychowanie M. Gogacz, definiując je jako zespół „nieustannie podejmowanych czynności, powodujących zmianę relacji od fałszu do prawdy
i od zła do dobra po to, by pozostawać w stałej więzi z prawdą i dobrem, co usprawnia
w mądrości i doskonali wolność. Mądrość i wolność powodują integrację osobowości,
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Odmienny typ relacji wynika z pojmowania wychowania w optyce funkcjonowania. W tej optyce wychowanie przyjmuje obiektywny, przedmiotowy
sposób traktowania człowieka20. W praktyce oznacza to formowanie człowieka
na kształt obowiązującej ideologii czy systemu społecznego. Takie wychowanie
ma charakter bezosobowy. Polega głównie na podporządkowaniu się normom
i przepisom systemów i organizacji21. Im doskonalsze posłuszeństwo, tym lepiej.
Jednostka wówczas wtapia się w organizm społeczny, tracąc swoją odrębność22.
Konsekwencją pojmowania wychowania w optyce funkcjonowania jest przypisanie wielkiej wagi przepisom i programom. Ostatecznym celem wychowania
w tej optyce funkcjonalnej staje się bezruch. Dąży ono do stanu, który określa
się mianem „świętego spokoju”. Wychowanka ocenia się tu pozytywnie o tyle,
o ile potrafi się wpasować w ten porządek i nie przeszkadza wychowawcy23.
W zależności od przyjętej optyki wychowawca jest postrzegany jako mistrz
lub jako funkcjonariusz. Poniższa tabela prezentuje charakterystykę obu typów
wychowawcy24.
WYCHOWAWCA-MISTRZ

WYCHOWAWCA-FUNKCJONARIUSZ

Dla wychowawcy-mistrza każda chwila jest
inna, odmienna, tak jak odmienna jest każda
osoba. Mistrz odsłania wartości. Osoba mistrza
stanowi wezwanie, na które wychowanek
może dać wolną osobową odpowiedź.

Wychowuje „skutecznie” do działań funkcjonalnych. Każda chwila jest dla niego taka
sama. Myśli schematycznie, ma wszystko
z góry określone, nie daje się zaskoczyć, wie,
czego i od kogo należy się spodziewać. W jego
życiu nie ma miejsca na wydarzenie.

wyrażającą pełnię człowieczeństwa”. M. Gogacz, Ku pełni człowieczeństwa, w: Człowiek.
Osoba. Płeć, red. M. Wójcik, Łomianki 1998, s. 147.
20
W literaturze przedmiotu taki typ relacji pedagogicznej określany jest również jako formalny. Na przykład H. Muszyński zauważa, że w relacji nauczyciela i ucznia o charakterze
formalnym nauczyciel jest postrzegany jako osoba „z zewnątrz”, powołana do realizacji
wyznaczonych celów nie zawsze w pełni podzielanych przez uczniów. Por. H. Muszyński,
Zarys teorii wychowania, Warszawa 1976, s. 45-47. A.H. Gormam uważa natomiast, że
„utrzymująca się wysoce formalna atmosfera może doprowadzić do napięcia i wytworzenia
obojętności, podejrzliwości, ugrupowania, kliki, zahamowania percepcyjnych emocjonalnych reakcji, a w ostateczności do ogólnej frustracji”. Por. A.H. Gorman, Teachers and
Learners: The Interactive Process of Education, Boston 1974, cyt. za: E. Badura, Emocjonalne
uwarunkowania autorytetu nauczyciela, Warszawa 1981, s. 30.
21
Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, dz. cyt. s. 67.
22
Symboliczny jest w tym kontekście tekst A. Nalaskowskiego, zob. A. Nalaskowski, Szkoła
jako zorganizowane zaprzeczenie przekonania o niepowtarzalności człowieka, w: Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków 1999,
s. 35-41.
23
Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, dz. cyt. s. 68.
24
Tabela opracowana na podstawie T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, dz. cyt.
s. 67-68.
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WYCHOWAWCA-MISTRZ

WYCHOWAWCA-FUNKCJONARIUSZ

Wychowawca-mistrz jest świadkiem wartości,
a jego relacja do wychowanka jest relacją
pomocy i służby.

Wychowawca-funkcjonariusz jest mandatariuszem i stróżem prawa oraz panującego ładu.
Jego relacja do wychowanka jest relacją siły
i kontroli. Moralność, którą wpaja, to moralność zamknięta, oparta na przymusie.

Wychowawca-mistrz ma autorytet duchowy
i intelektualny, którego nie traci, gdy upadają
ideologie i zmieniają się porządki społeczne.
Ponieważ odwołuje się do wartości absolutnych, nie musi swoich słabości zasłaniać
władzą.

Wychowawca-funkcjonariusz ma autorytet
oparty na prawie porządku, którego strzeże
lub który reprezentuje, albo przeniesiony
z osoby, której jest mandatariuszem. Jego
autorytet jest autorytetem władzy, dlatego ma
go tak długo, jak długo trwa porządek, którego
strzeże, lub osoba, którą reprezentuje.

Wychowawca-mistrz kieruje swój apel do całej
osoby, szczególnie do jej uczuć. Jego celem
jest bowiem przygotowanie wychowanka do
samodzielnego formułowania sądów o rzeczywistości.

Wychowawca-funkcjonariusz oddziałuje jedynie na intelekt i pamięć wychowanka, gdyż
jego celem jest wpojenie mu zasad i przyzwyczajenie do nich.

Takie przeciwstawienie sposobów obecności wychowawcy wobec wychowanka mogłoby sugerować, że wychowanie w porządku bycia ma charakter
anarchizujący. Jednak, jak podkreśla Gadacz, nie chodzi o zanegowanie porządku społecznego, instytucjonalnych form życia społecznego, lecz o zwrócenie
uwagi, że to nie one są źródłem i celem wychowania25. Jeśli przyjmujemy, że wychowanek jest osobą, to zarazem akceptujemy fakt, że jest istotą wolną. Uznanie
zaś wolności to „przyznanie, że wychowanie niesie ryzyko, że jego rezultaty są
prawdopodobne a nie pewne”26. Choć nauczyciel-wychowawca jest rzeczywiście
czynnikiem sprawczym w wychowaniu, to jednak drugorzędnym, służebnym27.
Wyzwania pedeutologiczne
Bycie mistrzem, mistrzostwo łączy się nierozerwalnie, jak pisze Katarzyna
Olbrycht, z czytelnym ładem wartości i intensywnością jego realizowania28.
Przyjęcie postawy mistrza lub funkcjonariusza będzie wyborem relacji, którą wychowawca przyjmie w kontaktach z wychowankami. Kontakty te mogą
25
26

27

28

Por. T. Gadacz, Wychowanie jako spotkanie osób, dz. cyt. s. 68.
J. Tischner, Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975, Kraków 1992,
s. 37.
Por. J. Maritain, Dynamika wychowania, „Znak” nr 436 (1991): Wychowanie na rozdrożu,
s. 29.
K. Olbrycht, Współczesne pytania wokół relacji „Mistrz-uczeń”, http://gazeta.us.edu.pl/
node/194851 (dostęp: 07.08.2017).
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mieć charakter formalny, ograniczający się tylko do spraw dotyczących lekcji,
takich jak na przykład egzekwowanie obowiązków, wyciąganie konsekwencji z nieobecności i spóźnień itp. Poza tym kontakt ten może być rzeczowy,
polegający na wymianie rzeczowych informacji i na współdziałaniu w tym
zakresie oraz kontakt osobowy zachodzący wówczas, gdy pomiędzy nauczycielem a uczniami występuje relacja cechująca się życzliwością, zrozumieniem,
przejawami przyjaźni. Zadaniem pedagogów, jeśli przyjmie się perspektywę
personalistyczną, jest
(...) stwarzanie wychowankom sytuacji sprzyjających kształceniu intelektualnemu rozpoznawaniu wartości, ich nazywania i uczciwego uzasadniania ich miejsca
w hierarchii uznanej przez pedagoga za prawdziwą, kształcenie uczuć wyższych
dynamizujących realizację wartości coraz wyższych – tym samym coraz trudniejszych29.

Najwięcej możliwości w zakresie oddziaływań wychowawczych daje kontakt
osobowy, określany nieformalnym. Zaletą tego rodzaju relacji jest też to, że
uczeń szuka kontaktu z nauczycielem, świadomie stwarzając sytuację bycia pod
jego wpływem30. Ten typ układu stosunków pozwala nauczycielowi na poznanie
i zrozumienie ucznia, co w efekcie owocuje odpowiednim doborem środków
oddziaływania wychowawczego. Jak stwierdza Janina Maciaszkowa: „uczeń
pozostający z nauczycielem w kontakcie osobowym jest w stanie psychicznej
gotowości na przyjęcie wszystkiego, co pochodzi od nauczyciela, na przyjęcie
także norm”31. Takich możliwości nie daje kontakt formalny.
Proces wychowania określany jako działalność społeczna oparta na stosunku wychowawczym wychowawcy i wychowanka32 wskazuje na jego wymiar
osobowy, przy czym jakość tego wzajemnego spotkania osób będzie zależała od
sposobów i jakości wzajemnej relacji. Relacja ta w procesie wychowania jest relacją partnerską, czyli uznaniem podmiotowości uczestników33. Z niej wynikają
zasady i normy postępowania sprzyjające zaistnieniu dialogu, który przejawia
się we wzajemnych kontaktach.
K. Olbrycht, Dylematy współczesnego wychowania w świetle refleksji personalistycznej, w:
Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania, red. F. Adamski, Kraków
1999, s. 17.
30
Cyt. za: E. Badura, Emocjonalne uwarunkowania autorytetu nauczyciela, dz. cyt., s. 30.
31
Tamże, s. 28.
32
Wychowanie, w: W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 2007, s. 445.
33
Por. S. Badora, Podmiotowość wychowanka w szkole, w: Komunikacja i podmiotowość
w relacjach szkolnych red. S. Badora, D. Marzec, J. Kosmala, Częstochowa 2001, s. 31-32;
D. Marzec, Znaczenie dialogu w wychowaniu, w: Komunikacja i podmiotowość w relacjach
szkolnych, dz. cyt., s. 55-56.
29
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Częściowe odsłonięcie siebie jako osoby wobec młodych ludzi jest ważne
dla nawiązania prawidłowych relacji osobowych nauczyciela z uczniem. Oczywiście bazą tych relacji jest ustrój szkoły czy program wychowawczo-dydaktyczny, ale one nie mogą przysłonić postępowania opartego na nieformalnych
regułach, akceptowanych przez obie strony. Wzajemne relacje zachodzą przede
wszystkim podczas zajęć i to one stają się podstawowym terenem oddziaływań.
Tematyka zajęć oraz zaangażowanie w nią prowadzącego i uczestników pozwala na wymianę poglądów i postaw, a właściwy dobór metod, umiejętność
formułowania pytań i odpowiedzi oraz sprawiedliwe, obiektywne i motywujące
ocenianie tworzy atmosferę wzajemnego otwarcia, ułatwiającą dialog34.
Nie można zapomnieć, iż relacja nauczyciel – uczeń w dużej mierze zależy
od komunikacji niewerbalnej, która może wyzwalać dialog, ale może go też
hamować, a nawet blokować. Wyraz twarzy wychowawcy, mimika twarzy, odpowiednie gesty czy spojrzenie mogą czasem powiedzieć uczniowi więcej niż
słowa, kiedy to czasem tylko intuicyjnie wyczuwa on otwartość lub zamyka się
przed wrogością. Na te same elementy uwagę powinien zwracać nauczyciel, zadając sobie pytanie, czy wychowankowie są już gotowi na szeroko pojęty dialog,
czy jednak pozostają w postawie nieufności35.
Wychowanie ma wpływ na kształtowanie się osobowości, w szczególności
jej podstaw, dlatego głównym zadaniem, przed którymi stoi nauczyciel-wychowawca to kształtowanie osobowości wychowanka. Można je sprowadzić tylko do
stawiania odpowiednich zadań i ich sprawdzania, nie licząc się z możliwościami
wychowanka, jego obecnym etapem rozwojowym czy stwarzaniem warunków
do ich wykonywania. Takie podejście sprowadzi rolę wychowawcy – nauczyciela
do rygorysty, nastawionego na zadania.
Mądry wychowawca będzie rozumiał zadanie kształtowania osobowości
wychowanka jako wspólne poszukiwanie, jako dążenie do zaszczepienia w swoich wychowankach swoistej ciekawości i chęci dociekania często trudnych spraw.
Będzie rozwijał twórczość i aktywności uczniów i je stopniowo pobudzał36. Sam
zaś powinien imponować wiedzą merytoryczną, inspirować, być tolerancyjny
wobec odmiennych poglądów. Taka postawa nauczyciela jest czynnikiem powodującym wzrost motywacji do pracy, podejmowanie przez uczniów wyzwań,
potwierdzeń własnej wartości i rozbudzenie ciekawości poznawczej. Jeśli wpływ
wychowawcy jest pozytywny, oddziałuje on na motywację ucznia do aktywnego
uczestnictwa w zajęciach. „Brak nadmiernego, paraliżującego stresu, pozwala dziecku na kreatywne podejście do stawianych mu zadań, co ma również
34
35
36

M. Śnieżyński, Dialog edukacyjny, Kraków 2001, s. 217-218, 224.
Tamże, s. 216.
M. Porębska, Osobowość i jej kształtowanie się w dzieciństwie i młodości, Warszawa 1982,
s. 244.
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konsekwencje w pozytywnym radzeniu sobie z wymaganiami edukacyjnymi,
które nie hamują jego własnej aktywności”37.
Kształtowanie osobowości wychowanka nie jest możliwe bez jego poznania. Wymusza to na wychowawcy znajomość psychiki wychowanka i rozumienia jego wewnętrznego życia, doświadczeń, określenia jego umiejętności,
talentów, sposobów myślenia i postrzegania czy też postępowania. Poznanie
wychowanka ma na celu nie wytykanie mu błędów i upokarzające odsłanianie
niewiedzy, lecz ich wszechstronny rozwój, zaspokajanie naturalnej ciekawości
i pragnienia wiedzy. Podstawowym narzędziem jest tu dobrze ukierunkowana
obserwacja poszczególnych wychowanków, która pomoże też w projektowaniu
możliwie optymalnych dróg dalszego ich rozwoju. Mądremu nauczycielowi
powinno przyświecać nastawienie na refleksję, ale też „na pozytywne zorientowanie samego siebie, rodziców i dziecka w możliwościach jego potencjalnego
rozwoju”38.
Okazywanie szerszego zainteresowania życiem wychowanków, umiejętność przejmowania się tym, co ich pasjonuje, ich problemami i niepokojami
pomagają w nawiązywaniu z nimi kontaktu, który może mieć wartość osobotwórczą.
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Streszczenie
Artykuł przedstawia aporię mistrz – funkcjonariusz jako napięcie pomiędzy „stawaniem
się sobą, osobą” a „formowaniem na kształt...”. Podstawą do takiego rozróżnienia jest
rozumienie wychowania w optyce bycia (osobowego) oraz wychowania w optyce funkcjonowania. Takie podejście wynika z przyjęcia perspektywy personalistycznej w analizowaniu problematyki edukacyjnej. Przyjęte założenia wyznaczają strukturę artykułu:
najpierw zaprezentowano personalistyczną koncepcję człowieka jako osoby, następnie
scharakteryzowano dwa typy wychowania i odpowiadającą im relację nauczyciel–uczeń
(wychowawca-wychowanek), tzn. wychowania w optyce bycia (wychowawca–mistrz)
oraz wychowania w optyce funkcjonowania (wychowawca–funkcjonariusz). Na koniec
wskazano wyzwania pedeutologiczne dla praktyki edukacyjnej.
Słowa kluczowe: personalizm, wychowanie, nauczyciel-mistrz, nauczycielfunkcjonariusz, pedeutologia
Summary
Master or officer – pedeutological reflections
The article presents the aporia master-officer as the tension between “becoming oneself,
a person” and “forming to be in the shape of...”. The basis for such a distinction is
perceiving upbringing from the perspective of (personal) being and upbringing in the
perspective of functioning. Such an approach results from adopting a personalistic
perspective while analysing educational issues. The adopted assumptions determine the
structure of the article: first the personalistic concept of a man as a person is presented,
then the author described two types of upbringing and corresponding relation teacherstudent (educator-learner), i.e. upbringing in the perspective of being (educator-master)
and upbringing in the perspective of functioning (educator-officer). At the end, the
pedeutological challenges for educational practice were presented.
Keywords: Personalism, upbringing, teacher-master, teacher-officer, pedeutology
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Codzienność życia rodziny
jako przestrzeń wychowania.
Wybrane teoretyczne aspekty
Wprowadzenie
Codzienność, będąc podstawą ludzkiej egzystencji, jest udziałem każdego człowieka. Przy czym pojęcie codzienności „jest kategorią szczególnie wrażliwą na
konteksty, co pozostaje w związku z myśleniem o niej oraz poznaniem i jego
epistemologicznymi podstawami”1. Przez wiele osób codzienność traktowana
jest jako coś zwykłego, pospolitego, masowego i nie bywa kojarzona z wiedzą
czy nauką i naukowością. Współcześnie wśród nauk społecznych i humanistycznych wzrasta zainteresowanie kategorią codzienności życia. Tym pojęciem
interesują się różne nauki: filozofia, socjologia, psychologia i pedagogika. Pomimo że nauki te w swoich analizach przenikają się, to codzienność badają pod
różnym kątem. „Codzienność opisuje teoretyczne miejsce, punkt przecięcia
się, w którym krzyżują się różne nurty teorii i linie dyskusji (...). Codzienność
ukazuje też praktyczne miejsce, punkt wyjścia i spotkania w praktyce”2. Stąd
pojęcie to jest związane z wielością ujęć i znaczeń.
Analizy zawarte w poniższym artykule zostały przeprowadzone w perspektywie paradygmatu interpretatywnego i wskazują na zależności występujące
**
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A. Wróbel, Codzienność wychowania jako przestrzeń symboliczna. Między myśleniem
a działaniem pedagogicznym, czyli między inter- a transdyscyplinarnością, „Nauki o Wychowaniu. Studia Interdyscyplinarne” 2016, nr 1(2), s. 104.
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między teorią a praktyką pedagogiczną w zakresie życia codziennego rodziny
i dokonującego się w jego obszarze procesu wychowania oraz autokreacji. Jeśli
przyjmiemy, że teoria wskazuje na różnorodne konteksty rozumienia i interpretowania rzeczywistości, staje się ona źródłem inspiracji do refleksji nad działaniem. Celem artykułu, który stanowi efekt badań teoretycznych, jest właściwe
odczytanie codzienności jako wartości życia rodzinnego oraz zwrócenie uwagi
na doniosłą rolę tej kategorii w procesie wychowania rodzinnego. Codzienność traktuje się tu jako podstawowe źródło przeżyć człowieka, jego doświadczeń, nauki i autokreacji oraz jako pole komunikacji i budowania relacji, jako
fundamentalną przestrzeń bycia z drugim i współdzielenia z nim tych przeżyć
i doświadczeń. W tym kontekście codzienność „staje się synonimem synergii
doświadczenia, refleksji i wiedzy (zarówno potocznej, jak i naukowej), jaka
z nich wypływa”3.
Codzienność w ujęciu nauk społecznych i humanistycznych
Tematyka życia codziennego jest obecna w wielu dyscyplinach naukowych od
dawna. Małgorzata Dzięgielewska4 wskazała, że pojęcia „codzienność”, „dzień
powszedni” pojawiły się w słowniku nauk społecznych w latach 20. XX wieku.
Podała także, że określenia te mają swoje filozoficzne źródła, m.in. w pragmatyzmie, gdzie praktyczny, codzienny wymiar rzeczywistości stanowi prawdę
samą w sobie. Jednak świat życia codziennego zaistniał w nauce między innymi
dzięki rozwijającej się fenomenologii Edmunda Husserla5, do koncepcji którego
nawiązują przedstawiciele egzystencjalizmu, etnometodologii i symbolicznego
interakcjonizmu.
Husserl koncentrował się wokół kategorii życia codziennego i świata przeżywanego. Według niego „świat przeżywany” (Lebenswelt) stanowi podstawę
sensu obiektywnej nauki, gdyż jest doświadczany przez człowieka przed wszelką
nauką6. To świat przednaukowy, intersubiektywny i społeczny, który ujawnia
się w procesie doświadczania człowieka oraz społeczeństwa. Nie jest on światem rzeczywistym, ale takim, który jawi się jednostce i grupie. To świat, który
3

4
5

6

A. Wróbel, Codzienność wychowania jako przestrzeń symboliczna. Między myśleniem
a działaniem pedagogicznym, czyli między inter- a transdyscyplinarnością, art. cyt., s. 106.
Por. M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 312-313.
Por. tamże, s. 313; por także I. Borowik, Charyzma a codzienność. Studium wpływu religii
na życie codzienne w zróżnicowanym wyznaniowo środowisku wiejskim, Kraków 1990, s. 1819; M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego narracje nauczycielek na przełomie życia,
Kraków 2013, s. 18- 20; M. Nowak-Dziemianowicz, Doświadczenia rodzinne w narracjach.
Interpretacje sensów i znaczeń, Wrocław 2006, s. 54-57.
Por. M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 314.
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motywuje człowieka, do którego się on odnosi i w którym działa. Fenomenologiczne analizy odnoszą się do świata przeżywanego, ujawniającego się w doświadczeniu. Dlatego przedmiotem poznania są fenomeny codziennego życia
w samej ich istocie, bez pytania dlaczego coś istnieje i gdzie istnieje, a rozumienie stanowi główną drogę odkrywania rzeczywistości7.
Dla podmiotu funkcjonującego w codzienności, według Husserla, charakterystyczne jest nastawienie naturalne, w którym człowiek doświadcza świata
jako pewnej oczywistości. W tym kontekście życie codzienne i doświadczenie
są ze sobą ściśle związane. Świat jest zrozumiały sam przez się, podobnie
jest z rzeczami, zdarzeniami i z ludźmi. W naturalnym życiu rzeczy są dane
„jakoś”8.
Świat życia codziennego Husserl zamiennie nazywa światem naturalnym,
naturalną rzeczywistością; ma on charakter czegoś istniejącego oraz obecnego. Jest światem różnorakich rzeczy materialnych, jak też istot żywych danych
w doświadczeniu, które mogą być odbierane jako dobre i piękne lub jako złe
i odrażające. Świat ten jest wspólny dla wszystkich, ponieważ każdy żyje w obrębie świata codziennego, co umożliwia widzenie i rozumienie rzeczy i ludzi9.
Centrum tego świata, wspólnego dla wszystkich, stanowi osoba, której przeżycia
i konstruowane znaczenia są źródłem wyjaśnienia: „(...) ich i mój świat otaczający ujmuję obiektywnie jako ten sam świat, który tylko dla każdego z nas w inny
sposób dochodzi do świadomości”10.
Codziennością na gruncie filozofii zajmował się także Martin Heidegger,
który pojęcie powszedniości łączył z troską, poręcznością, czasowością i z „się”.
Według Heideggera świat jest konstytuowany przez człowieka, który egzystuje w nim, w przeciwieństwie do rzeczy martwych, roślin i zwierząt żyjących
w tym świecie. Stąd byt egzystujący (Dasein) jest zawsze w świecie11, zanurzony
w codzienności, a świat życia codziennego jest horyzontem wszystkich działań
człowieka12. „Bycie samego jestestwa, zdaniem Heideggera, jest uwidocznione
jako troska. (...) Wspólne bycie opiera się na trosce, na tym, co stanowi jej
przedmiot. To przez zatroskanie człowiek «spotyka świat» i innego człowieka,
7

8

9

10

11
12

Por. D. Opozda, Struktura i treść jednostkowej wiedzy o wychowaniu. Studium pedagogiczne
wiedzy rodziców i jej korelatów, Lublin 2010, s. 16-17.
Por. M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 313; por także M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego narracje nauczycielek na przełomie życia, dz. cyt., s. 19-20.
Por. M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 313-314; por także M. Łukasik,
Doświadczanie życia codziennego narracje nauczycielek na przełomie życia, dz. cyt., s. 20-21 .
M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego narracje nauczycielek na przełomie życia, dz.
cyt., s. 21.
Por. M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 317.
Por. A. Wróbel, Codzienność wychowania jako przestrzeń symboliczna. Między myśleniem
a działaniem pedagogicznym, czyli między inter- a transdyscyplinarnością, art. cyt., s. 105.

526

Anna Błasiak, Anna Chmura

a jednocześnie przez poręczność świata i innego, spotyka siebie (Się)”13. Dla
Heideggera współtworzącym pojęcie codzienności był czas (Zeit). „Jego zdaniem istnieją dwa możliwe sposoby «posiadania» czasu; pierwszy – w którym
człowiek stale traci czas i nigdy go nie ma i drugi – w którym człowiek nie traci
czasu i zawsze ma czas”14.
W polskiej filozofii kategorią codzienności zajmowała się Maria Szyszkowska. „Autorka uważa, że codzienność jest wielowymiarowa, a my żyjemy tylko
na jednej z możliwych płaszczyzn”15. Człowiek tworzy własną codzienność,
która zmienia się, gdy zmienia się on sam i jego działanie. Od osoby zależy jej
kształt, stąd zobowiązanie człowieka do czynnej postawy wobec życia. Poza jej
przestrzenią człowiek nie może egzystować16.
Na gruncie socjologii tematyka życia codziennego jest obecna niemal od
początku istnienia tej dyscypliny. Za „ojca” socjologii codzienności uznawany
jest Georg Simmel, który w XIX wieku podejmował tematy bliskie doświadczeniu zwykłych ludzi, co jednak nie znalazło zrozumienia i akceptacji wśród ludzi
nauki tamtego okresu17. W obszarze badań socjologicznych Piotr Sztompka
wskazał na trzy nurty teoretyczne socjologii XX wieku, „które stworzyły podstawy dla dzisiejszej socjologii życia codziennego: fenomenologia społeczna,
etnometodologia i teoria dramaturgiczna”18.
Czołowym przedstawicielem nurtu fenomenologii społecznej jest Alfred
Schütz19, który w podobnej perspektywie co Edmund Husserl zajmował się codziennością. Od niego zaczerpnął ideę „świata życia, który stanowi teren wszystkich ludzkich doświadczeń. Swoimi działaniami ludzie konstytuują świat życia,
ich działania są ku temu światu zorientowane, a także stanowi on ostateczny
test efektywności działań”20. Według Schütza świat życia to cała dziedzina codziennych doświadczeń, postaw i działań, dzięki którym człowiek realizuje swoje sprawy, posługując się przedmiotami, nawiązując relacje z innymi, planując
13

14
15
16

17

18

19

20

M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego, narracje nauczycielek na przełomie życia,
dz. cyt., s. 21-22.
M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 318.
Tamże, s. 319.
Por. A. Wróbel, Codzienność wychowania jako przestrzeń symboliczna. Między myśleniem
a działaniem pedagogicznym, czyli między inter- a transdyscyplinarnością, art. cyt., s. 105.
Por. S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka, Wstęp, w: Społeczeństwo i codzienność. W stronę
nowej socjologii ?, red. S. Rudnicki, J. Stypińska, K. Wojnicka, Warszawa 2009, s. 24.
P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, w: Socjologia codzienności,
red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2008, s. 33.
M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego, narracje nauczycielek na przełomie życia,
dz. cyt., s. 23-29; por. także M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 315.
P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, art. cyt., s. 34.
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i realizując swoje zamierzenia21. Ma on dla ludzi określony sens i strukturę istotności, ma charakter intersubiektywny, bo jest podzielany, doświadczany i interpretowany przez innych, jest wspólnym światem dla wszystkich. Podstawę świata
życia codziennego stanowią kontakty „twarzą w twarz”, w „żywej współobecności” innych22,
(...) w których bezpośrednio, jako realność, uchwyca się strumień świadomości
Innego. (...) Ten sposób doświadczania Innego staje się podstawą do utworzenia
kolejnych kręgów świata społecznego, tj. świata współczesnych i świata następców.
A. Schütz wymienia inne światy i zalicza do nich: świat życia codziennego, świat
snów, świat fikcji i marzeń, świat „naukowej kontemplacji”, świat zabawy, świat
chorego psychicznie oraz świat przeżycia religijnego23.

Świat życia codziennego jest fundamentalną i najważniejszą ludzką rzeczywistością, do której włącza się człowiek bezpośrednio, może w niej działać i ją
zmieniać. Tutaj kształtuje się świat komunikacji. Ten świat tworzony jest nie tylko
poprzez doświadczenie określonego podmiotu, ale również przez doświadczenie
jego poprzedników (np. rodziców), które wpływa na jego rozumienie i interpretację. Stąd ten świat istnieje na długo przed narodzeniem jednostki i jest nadal po
zrealizowaniu zamierzonych celów24. To wskazuje, że niektóre składniki świata
życia są powszechne, uwarunkowane biologicznie, ale większość elementów tego
świata została ukształtowana przez kulturę, stąd też ten świat jest zróżnicowany
kulturowo i wymaga typologizacji.
Charakterystyczne dla naszej perspektywy wobec świata jest proces typologizacji,
zgodnie z którym przedmioty zjawiska, wrażenia porządkujemy w pewne spójne
typy i następnie włączamy określone recepty w zależności od definicji sytuacji, czyli
identyfikacji typu, z którym mamy do czynienia: to jest pies, (...). Inna jest natomiast
sytuacja „obcego” (...), który musi rozpoznać te recepty refleksyjnie, analitycznie,
aby potrafił się do nich dostosować25.

Alfred Schütz podkreślił, że w każdym momencie swego codziennego życia człowiek jest umiejscowiony „w biograficznie zdeterminowanej sytuacji,
w zdefiniowanym przez siebie fizycznym i społeczno-kulturowym środowisku. W nim ma swoje miejsce, nie tylko to, które jest określone przez fizyczną
21
22

23

24
25

Por. tamże, s. 34.
Por. P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, art. cyt., s. 35; por. także
M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 315.
M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 315-316; por także M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego narracje nauczycielek na przełomie życia, dz. cyt., s. 24.
Por. M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 316.
P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, art. cyt., s. 36.
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przestrzeń i zewnętrzny czas czy status i rolę w społecznym systemie, ale także
zajmuje w nim pewne moralne czy ideologiczne stanowisko”26.
Każda osoba konstruuje swój własny świat życia, a jego kształt wyznaczają trzy czynniki: okoliczności sytuacyjne rozpoznawane przez jednostkę jako
ograniczenia możliwych działań oraz jako zasoby, stymulacje do działania;
unikatowa sytuacja biograficzna jednostki jako skumulowana suma różnych
doświadczeń, z których wynikają jej cele, zamiary i oceny sytuacji oraz unikatowy zasób „wiedzy podręcznej”, z której korzysta, podejmując działania27. Stąd
wyłania się główna treść świata życia, czyli ludzkie działanie. Ujmowane jako
„intencjonalne, kierowane pewnym projektem czynności zmierzające do realizacji jakiegoś celu. Wśród działań wyróżnia się «praca» (...) najbardziej istotny
czynnik konstytuujący realność świata życia codziennego”28.
Harold Garfinkel, twórca etnometodologii, w swoich analizach podkreślił, że:
(...) zwykli ludzie (etnos) są kreatorami porządku społecznego, poprzez zastosowanie w ich życiu codziennym swoistych praktyk i strategii (metod) ustalania sensu.
Szczegółowe i konkretne badania takich „etno-metod”, sposobów wytwarzania
porządku społecznego przez zwykłych ludzi w ich zwykłym życiu ma stanowić
podstawowe zadanie socjologii29.

W tym kontekście przedmiotem zainteresowań naukowych etnometodologii jest także „świat życia codziennego, zwyczajne społeczeństwo, w konkretności, w żywym szczególe”30.
Z kolei tzw. teoria dramaturgiczna Ervina Goffmana31 podkreśla, że życie codzienne toczy się w bezpośredniej obecności innych, z którymi człowiek wchodzi we wzajemne kontakty „twarzą w twarz”, interakcje, które mają
charakter powszechny i uniwersalny („porządek interakcyjny”). Najprostszą
formą interakcji jest „spotkanie” (encounter) – jego warunkiem jest fizyczna, cielesna współobecność uczestników. Gdy uczestników bywa więcej, ma
miejsce „zgromadzenie” (gathering). Przebieg spotkania, zgromadzenia Goff
man odniósł do analogii teatru, metafory dramaturgicznej. Ludzie bowiem
w tych okolicznościach zachowują się jak aktorzy, odgrywając „spektakl” (performance) częściowo w sposób spontaniczny i bezrefleksyjny, a częściowo
26

27
28

29
30
31

A. Schütz, Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania, w: Kryzys i schizma, t. 1,
red. E. Mokrzycki, Warszawa 1984, s.145.
Por. P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, art. cyt., s. 34-35.
Tamże, s. 36; por także M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego, narracje nauczycielek
na przełomie życia, dz. cyt., s. 47.
P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, art. cyt., s. 37-38.
Tamże, s. 38.
Zob. E. Goffman, Człowiek w teatrze życia codziennego, Warszawa 1981.
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manipulatorsko i strategicznie, aby na innych wywrzeć wrażenie. Celem tych
działań jest „prezentacja samego siebie” (presentation of self)32. „Jako aktor
w teatrze życia codziennego, podejmując manipulację wrażeniami (...), jednostka bierze pod uwagę swoisty scenariusz napisany przez społeczeństwo
(zawarty w kulturze) dla odgrywanej przez nią roli”33. W „realizacji dramaturgicznej” prezentuje innym wyidealizowaną „jaźń odgrywaną” (performer
self). W tym teatrze życia codziennego sale teatralne stanowią różne sytuacje społeczne, np. bar, kuchnia, supermarket, w obrębie których odbywają
się przedstawienia, „okazje społeczne” (social occasions), osadzone w czasie
i przestrzeni, wyposażone w oprawę. Aktorzy korzystają z ekwipunku teatralnego, czyli przede wszystkim „fasady” (front), w obrębie której Ervin Goffman
wyróżnił: „dekoracje” (setting), np. umeblowanie; „fasadę osobistą” (personal
front), np. wiek, płeć. Poza fasadą istnieją kulisy (backstage), czyli sfera prywatności i anonimowości, które aktor stara się celowo ukryć przed widzami.
Tutaj jest on sobą, nosicielem „autentycznej jaźni”34. Według Goffmana zatem
życie codzienne „tworzą następujące po sobie akty komunikowania, które
zachodzą wszędzie, gdziekolwiek spotyka się przynajmniej dwoje ludzi i zachodzi między nimi jakaś «gra»”35.
Dla kategorii pojęciowej codzienności ważne są poglądy Petera Ludwiga
Bergera i Thomasa Luckmanna, dla których życie codzienne to uniwersalna
i podstawowa rzeczywistość ludzka, ujmowana w formie spójnego świata, który
jest interpretowany w życiowym, subiektywnie znaczącym postępowaniu. Jako
taki powstaje on, co ważne, w ludzkich myślach, działaniach i dzięki temu trwa
jako świat rzeczywisty, mający swoistą strukturę czasowo-przestrzenną36. Ponadto świat codzienności nie jest identyczny ze światem życia, ale stanowi jego
szczególny przypadek, jest to „rzeczywistość par excellence”37. Rzeczywistość
życia codziennego jest uporządkowana,
jest też zorganizowana wokół „tutaj” ciała jednostki i „teraz” jej teraźniejszości. To,
co w życiu codziennym jest „tu i teraz”, stanowi rzeczywistość świadomości jednostki. (...) jest intersubiektywna, dzielona przez jednostkę z innymi. Jest przyjmowana
bez zastrzeżeń (...). Jest po prostu nieodpartą i oczywistą sferą faktów38.

32

33
34
35
36
37
38

Por. P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, art. cyt., s. 41-43; por także
M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 318.
P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, art. cyt., s. 43.
Por. tamże, s. 44-46.
M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 318.
Por. P.L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, Warszawa 2010, s. 31-39.
Por. M. Dzięgielewska, Filozofia codzienności, art. cyt., s. 319.
Tamże, s. 319.
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Symptomy codzienności i perspektywy jej doświadczania
Piotr Sztompka w swoich analizach naukowych nad kategorią życia codziennego wskazał na najważniejsze aspekty, które ją opisują i charakteryzują. Podkreślił, że codzienność nie jest przeciwstawna życiu odświętnemu, bo obejmuje całokształt aktywności człowieka. Obejmuje zarówno dziedzinę profanum,
jak i sacrum. Obie stanowią równorzędne elementy życia codziennego. Przy
czym niektóre zdarzenia w tej codzienności występują częściej, inne rzadziej,
i te pierwsze stanowią esencję ludzkiej egzystencji. Ponadto życie codzienne
nie przeciwstawia się elitarnemu, gdyż jest to kategoria realizowana w poprzek
podziałów klasowych. Nie ma warstw uprzywilejowanych. Aktywność klas wyższych jest na równi z działalnością mas społecznych. Ważne jest także i to, że:
(...) życie codzienne to nie to samo, co prywatne, „domowe” i stąd przeciwstawiane
publicznemu. W obręb tej kategorii wchodzą także zdarzenia publiczne: strajki
i wybory, wiece i debaty polityczne, razem ze zdarzeniami prywatnymi: ślubem
i pogrzebem, kłótnią rodzinną i kolacją wigilijną39.

Na tej podstawie wyróżnił najważniejsze cechy życia codziennego, do których
zaliczył40:
1. „życie codzienne to zawsze życie z innymi, w obecności innych”;
2. „to zdarzenia powtarzalne, a niekiedy wręcz cykliczne, rytmiczne, rutynowe – dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok”;
3. „często przybiera formy rytualne, udramatyzowane, wykonywane według
pewnego wpojonego i bezrefleksyjnie realizowanego scenariusza. Ważną
rolę odgrywa tu nawyk”;
4. „angażuje naszą cielesność, wyposażenie biologiczne ze wszystkimi jej
ograniczeniami, słabościami i ułomnościami, ale także z całym potencjałem, siłami i możliwościami. (...) manifestujemy także rozmaite emocje”;
5. „jest zlokalizowane w przestrzeni, toczy się w określonych miejscach –
w domu, na ulicy, w kościele – i ta lokalizacja decyduje o jego treści i charakterze”;
6. „epizody życia codziennego mają pewną trwałość, ramy czasowe – krótsze lub dłuższe (...) rozmaite pod względem czasu konsekwencje”;
7. „ma często charakter bezrefleksyjny, niemal automatyczny”;
8. „spontaniczność”.
39
40

P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, art. cyt., s. 24.
Tamże, s. 24-25; por. także M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego, narracje nauczycielek na przełomie życia, dz. cyt., s. 41; M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak,
Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności, w: Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty,
t. 5, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańsk 2010, s. 12.
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W powyższej perspektywie życie codzienne to „najbardziej oczywista, obecna w bezpośrednim doświadczeniu, najbardziej realna, przemożnie narzucająca
się naszej percepcji forma bytu”41.
Elementarnymi składnikami życia społecznego, w perspektywie socjologii
życia codziennego, są zdarzenia społeczne, w obrębie których wyróżniono
określone wymiary (aspekty), stanowiące przydatny materiał do analizy życia
codziennego42. Pierwszym wymiarem w tym obszarze są uczestnicy zdarzenia,
czyli osoby, które nawiązują ze sobą kontakt, najczęściej bezpośredni, stąd
wskazuje się na ich współobecność przestrzenną i czasową, ale komunikacja
może się odbywać także przy użyciu różnych środków komunikacji (ale wówczas zawieszeniu ulega współobecność). Drugim aspektem jest liczebność
uczestników zdarzenia. Ponieważ zmienia się charakter interakcji w zależności od liczby osób w niej uczestniczących. Wskazuje się także na obecność
„świadków” w otoczeniu zdarzenia, gdyż inny przebieg ma sytuacja intymna,
prywatna niż publiczna, przykładem jest rozmowa męża i żony, która będzie
miała inny wymiar, gdy jej świadkiem będzie teściowa. Treść zdarzeń społecznych jest wyznaczana także przez kontekst społeczny. Życie codzienne
toczy się
(...) w wielu kontekstach, pomiędzy którymi ludzie przemieszczają się nieustannie,
czy to w toku jednego dnia, czy dłuższych okresów, czy nawet w toku całej kariery
czy biografii. Najważniejsze konteksty to życie rodzinne, praca, rozrywka, konsumpcja, choroba, edukacja, sport, religia, polityka – i wiele innych43.

Z tego wynikają różne praktyki życiowe, które mogą być realizowane
poprzez różne zdarzenia, w różnorodnych kontekstach, ale przy zachowaniu
pewnej jednolitości, bo służą temu samemu. Kolejna kwestia dotyczy tego,
że zdarzenia życia codziennego mają różne lokalizacje – charakterystyczne
dla różnych kontekstów i podobnych treści np. dla życia rodzinnego – dom.
Ponadto występują jeszcze okazje społeczne – typowe dla poszczególnych kontekstów i lokalizacji, np. kolacja wigilijna w kontekście rodzinnym; ujmowane
jako „pewne złożone konfiguracje zdarzeń, występujących wspólnie, ale angażujących różne jednostki”44. Dla odmiennych kontekstów funkcjonują swoiste
procedury – będące następstwem wielu zdarzeń społecznych, układające się
w pewne procesy, sekwencje, konfiguracje czasowe, łączące czynniki przypadkowości z zamierzonymi „scenariuszami”, np. wychowanie dziecka. Kolejny
czynnik to rytuały społeczne („rytualne łańcuchy interakcyjne”), ujmowane
41
42
43
44

P. Sztompka, Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, art. cyt., s. 25.
Por. tamże, s. 25-29.
Tamże, s. 27.
Tamże, s. 28.
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jako „wzajemnie zogniskowane emocje i uwaga, które wytwarzają chwilowe
poczucie wspólnej, podzielanej rzeczywistości i tym samym rodzą solidarność
i symbole uczestnictwa grupowego”45. Ostatni aspekt wskazuje, że sytuacje
społeczne często ulegają udramatyzowaniu, teatralizacji, co wiąże się z tym, że
jednostka działająca prezentuje innym znaczenie sytuacji społecznej („spektakl
społeczny”)46.
Doświadczana codzienność rodzinna jako źródło wychowania
Rodzina jako podstawowa grupa społeczna pełni określone funkcje47, czyli zadania, które realizuje na rzecz zarówno swoich członków, jak i całego społeczeństwa. W literaturze przedmiotu funkcji wychowawczej przypisuje się szczególną
rolę ze względu na specyficzne cechy rodziny jako środowiska wychowawczego.
Zalicza się do nich: inicjacyjność (rodzina jako pierwsza zajmuje się wychowaniem, wprowadzając wartości fundamentalne); plastyczność (bliskość więzi rodzicielsko-dziecięcej powoduje podatność psychiki dziecka na sugestie,
wskazówki i modelowanie postaw dziecka przez rodziców); stałość (ciągłość,
systematyczność oddziaływań wychowawczych rodziców); kompleksowość (poszczególne działania wychowawcze rodziców dotykają wielu sfer osobowych
dziecka, jednocześnie wszystko – relacje, rzeczy, wartości – z czym dziecko
spotyka się w domu, ma charakter wychowawczy)48.
Przy czym obok rodziny, która niezaprzeczalnie jest pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowania człowieka, istnieją jeszcze inne podmioty,
również realizujące proces wychowania najmłodszego pokolenia. Mary John
Mananzan wskazuje na system edukacyjny, religię i mass media jako te obszary,
które w znaczny sposób wpływają na formowanie się świadomości społecznej
45
46
47

48

Tamże, s. 28-29.
Por. tamże, s. 29.
Zob. L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny: od tradycyjnej jednorodności do współczesnych
skrajności, Kraków 2002, s. 90-94. W swoim opracowaniu autor dokonuje przedstawienia
klasyfikacji funkcji rodziny dokonanej przez badaczy: F. Adamskiego (który wyróżnił
funkcje: prokreacyjną, ekonomiczną, opiekuńczą, socjalizacyjną, stratyfikacyjną, integracyjną, małżeńską, rodzicielską, braterską); J. Szczepańskiego (wskazującego na funkcje: utrzymywania ciągłości biologicznej, utrzymywania ciągłości kulturalnej, nadawania
pozycji społecznej, zaspokojenia potrzeb emocjonalnych, kontroli nad postępowaniem);
Z. Tyszki (wyróżniającego funkcje: materialno-ekonomiczną, opiekuńczo-zabezpieczającą, prokreacyjną, seksualną, legalizacyjno-kontrolną, socjalizacyjną, klasową, kulturalną,
rekreacyjno-towarzyską, emocjonalno-ekspresyjną).
Por. J. Wilk, R. Bieleń, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, w: Rodzina. Bezcenny dar
i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom, 2006, s. 435-436.
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ludzi49. Podkreślić należy fakt, że ze względu na charakter samej rodziny jako
środowiska wychowawczego ciągle to ona ma decydujący wpływ na wychowanie człowieka, ponieważ w sposób najpełniejszy odpowiada na potrzeby rozwojowe i dostarcza odpowiednich bodźców i stymulacji50.
Wychowanie człowieka jest zorganizowanym i złożonym procesem. Pojmowane jako zadanie do wykonania, z reguły ma swój cel, ujmowany w odpowiedni program, ma swoje metody i środki, którymi się posługuje, jak również
ma swoich specjalistów, którzy owym procesem kierują51. Jednak, jak podkreśla
Teresa Kukołowicz, przebieg procesu wychowania realizowanego w rodzinie
jest zgoła odmienny w stosunku do procesu wychowania, realizowanego przez
pozostałe podmioty. Jego specyfika polega na tym, iż nie jest on procesem zorganizowanym, z odgórnie narzuconym celem, programem, który wyrażałby się
w konkretnych zadaniach do wykonania, metodami czy też środkami niezbędnymi do jego realizacji; raczej w całości opiera się na „jakości życia codziennego”
prezentowanego przez daną rodzinę, gdzie nadawana jest mu coraz większa
doskonałość. Życie codzienne i jego treść, przeżycia i doświadczenia, przyjęte
i realizowane proporcje między zaspokajaniem potrzeb materialnych a troską
o sprawy duchowe i psychiczne, stanowią przekaz, co jest ważne i cenne, czemu warto poświęcić swoją energię, czas i siły. Codzienność rodzinna zostawia
ślad w świadomości członków rodziny, a przede wszystkim dziecka52. Dlatego
wychowanie rodzinne to przede wszystkim tworzenie pierwszego obrazu otaczającego świata, jego porządku, kształtowanie poglądu na świat, innych i siebie,
ukazywanie stosunków ludzi wobec siebie czy też ich stosunku do branych na
siebie obowiązków53.
Wychowanie rodzinne, często określane jako wychowanie w rodzinie
albo w domu rodzinnym, uwzględnia różnorodne wpływy oparte na działaniach refleksyjnych i bezrefleksyjnych (przygodnych i samorzutnych), o charakterze oddziaływania i współdziałania oraz naturalności więzi rodzinnej
z wtórnością więzi niebazujących na małżeństwie, pokrewieństwie bądź powinowactwie. Ponadto oparte jest na wartości, niepowtarzalności i intymności życia rodzinnego oraz możliwości realizowania celów indywidualnych
Por. M.J. Mananzan, Education to Femininity or Education to Feminism?, w: The Special
Nature of Women?, red. A. Carr, E. Schüssler Fiorenza, SCM Press, London 1991, s. 28.
50
Por. A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane, Kraków
2012, s. 65.
51
Por. T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje. Zagadnienia wybrane, Stalowa Wola 2001, s. 197.
52
Por. tamże, s. 201; por. także T. Kukołowicz, Życie codzienne rodziny, w: Konkurs szkolny
o rodzinie „Mieć taki dom...”. Materiały pomocnicze dla nauczycieli, [b.w.m.r.], s. 29-31.
53
Por. H. Izdebska, Rodzina jako środowisko życia i wychowania, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 8, s. 169.
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i wspólnotowych54. Stąd wychowanie rodzinne według Andrzeja Michała de
Tchorzewskiego:
(...) należy traktować jako pewną ustawiczną propozycję (...) skierowaną na wychowywanego, którą może on zaakceptować, przyjąć lub odrzucić. Takie podejście
gwarantuje każdemu podmiotowi prawo do własnej autonomii i wolności, szanuje
godność wszystkich osób. Stąd wychowanie w rodzinie jawi nam się bardziej jako
swoiste przekraczanie przestrzeni międzypodmiotowej, opartej na współdziałaniu
i współdoznawaniu wszystkich osób, zmierzających do rozwoju i przystosowania
jednostek do życia, aniżeli interwencja powodująca trwałe zmiany w osobowościach
jednostek55.

Analizując wychowanie w rodzinie w kategorii życia codziennego i jego
jakości, Teresa Kukołowicz wskazała na kilka czynników ową jakość kształtujących. Szczególny akcent położyła autorka na samych rodzicach, będących
pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami, ponieważ „codzienność, rozumiana jako życie z innymi i dla innych, przybierając często formy rytualne, przejawia się zarówno w trosce o siebie i Innego”56. Rodzice mają kluczową pozycję
w procesie wychowania dziecka. Realizują oni trudną sztukę wychowania dziecka, często nie mając żadnego profesjonalnego przygotowania w tym kierunku.
Niejednokrotnie jedynym źródłem wiedzy pedagogicznej jest doświadczenie
wyniesione z ich rodziny pochodzenia. Realizują zadanie wychowania przez
to, jacy są, jak sami żyją, jakich wyborów dokonują w życiu codziennym, jakie
prezentują wartości, jak wygląda jakość ich własnego życia, czyli wychowują
poprzez i dzięki swojej osobowości. Czy tego chcą, czy nie, czy zdają sobie z tego
sprawę, czy też nie, stanowią dla swoich dzieci wzór życia we wszystkich jego
aspektach57. Atmosfera życia domowego, wytyczana przez rodziców, przenika
całokształt sytuacji wychowawczych oraz naznacza sobą wszelkie stosunki zachodzące pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny58.
Kolejnym elementem, wpływającym na doświadczenia życia codziennego
i dokonujący się w tej przestrzeni proces wychowania, jest obecność rodziców.
Obecność ta dotyczy fizycznego (cielesnego) wymiaru, rozumianego jako bycie fizyczne w domu, obok drugiej osoby, oraz stałej dyspozycji bycia dla niej,
54

55
56

57
58

Por. B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007, s. 2122.
Cyt. za: M. Bereźnicka, Wychowanie dziecka we współczesnej rodzinie, Kraków 2014, s. 113.
M. Łukasik, Doświadczanie życia codziennego narracje nauczycielek na przełomie życia, dz.
cyt., s. 48.
Por. T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 200.
Por. S. Kawula, Rodzina jako grupa i instytucja opiekuńczo-wychowawcza, w: Pedagogika
rodziny. Obszary i panorama problematyki, red. S. Kawula, J. Brągiel, W. Janke, Toruń 2006,
s. 59-60.
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towarzyszenie w przeżywaniu wszelkich spraw i problemów, którymi żyje –
choćby były to błahe kłopoty, radości, smutki, odkrycia czy pytania. Chodzi
o bycie do dyspozycji, gdy tego drugi potrzebuje. Ten aspekt wiąże się z troską
o drugiego, by go nie zawieść, by dać mu poczucie wsparcia59.
Dialog pomiędzy członkami rodziny, polegający na wymianie myśli i dochodzeniu do prawdy, jest istotnym elementem kształtującym codzienność
rodziny60, ponieważ jest ona „zarządzana przez obrazy, komunikaty i fantazje generowane w bezpośrednich i pośrednich relacjach z osobami, obiektami i zjawiskami”61. Jasna, otwarta komunikacja pomiędzy członkami rodziny
(zwłaszcza pomiędzy małżonkami), z racji jej modelującego wpływu na styl
komunikacji pomiędzy pozostałymi podsystemami rodzinnymi, jest podstawą
dla zdrowej struktury systemu rodzinnego62. Na dobrą komunikację między
członkami rodziny składa się wiele czynników. Ważne jest tu między innymi:
jasne wyrażanie swojego zdania, wyjaśnianie i precyzowanie tego, co się mówi,
domaganie się informacji zwrotnych oraz otwarte ich przyjmowanie, branie
pełnej odpowiedzialności za wypowiadane treści, a także otwartość w wyrażaniu przeżywanych emocji63. Tak postrzegany proces komunikacji wymaga
przede wszystkim dojrzałości osobowej dorosłych członków rodziny, jak również nabycia przez nich umiejętności partnerskiego komunikowania się oraz
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów64. Dialog w rodzinie umożliwia
wzajemne, bezinteresowne i naturalne dzielenie się przeżyciami, oczekiwaniami
i trudnościami, bez agresji, usprawiedliwiania się i zarzutów. Okazją do dialogu
są wszelkie działania podejmowane w rodzinnej codzienności (np. posiłek, prace domowe, rodzinne uroczystości)65.
Czynnikiem mającym wpływ na przebieg i efektywność procesu domowego
wychowania, realizowanego w codzienności, jest podejmowanie odpowiedzialności66. „Wychowanie rodzinne spełnia się poprzez silną więź osobową między
rodzicami i dziećmi, wyrażającą się między innymi w odpowiedzialności za
59

60
61

62

63
64
65

66

Por. T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 198; por także
T. Kukołowicz, Życie codzienne rodziny, art. cyt., s. 29-31.
Por. T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 198.
M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności, art.
cyt., s. 11.
Por. B. Harwas-Napierała, Komunikacja interpersonalna i jej kształtowanie jako istotny
wymiar jakości życia rodziny, w: Jakość życia rodzinnego. Wybrane zagadnienia, red. T. Rostowska, Łódź 2006, s. 30.
Por. tamże, s. 34.
Por. tamże, s. 34.
Por. A. Błasiak, Oddziaływania wychowawcze w rodzinie. Zagadnienia wybrane, dz. cyt.,
s. 67.
Por. T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 199.
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drugiego człowieka (...)”67. W rodzinie traktowanej jako wspólnota nie może
być miejsca na podział typu: odpowiedzialni rodzice i nieodpowiedzialne dzieci.
Wszyscy domownicy dzielą wspólną odpowiedzialność za kształt życia rodzinnego. Już od najmłodszych lat dzieciom można powierzyć odpowiedzialność za
wykonywanie dostosowanych do ich możliwości obowiązków domowych. Takie
uczestnictwo w odpowiedzialności za wspólnotę rodzinną prowadzi do odpowiedzialności za własne postępowanie, a rodzina staje się szkołą charakteru68.
Domowa obyczajowość: codzienna i świąteczna stanowi wsparcie dla dokonującego się w codzienności rodzinnej wychowania. Wskazuje się, że obyczajowość sprzyja przeżyciu wspólnoty, budowaniu więzi, przebaczeniu, zapomnieniu tego, co dzieli, i sięganiu po to, co integruje i łączy. Obyczajowość nadaje
życiu określony rytm i koloryt, sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i stabilizacji,
wpływa na zachowanie i postępowanie członków, wskazuje bowiem na wartości
ważne i cenione w rodzinie. Wpisuje się w sferę sacrum i profanum. Codzienne świętowanie to wspólne spotkanie wynikające z potrzeby serca, chęć bycia
z drugim. Szczególną formą spotkania w rodzinie jest wspólny posiłek, dlatego
dobrze jest, gdy rodzina może spotkać się razem przy stole. Z kolei obyczajowość świąteczna wiąże się z czasem wolnym, odpoczynkiem, celebrowaniem
rocznic i świąt o różnym charakterze. Wówczas jest więcej możliwości, by okazywać sobie sympatię i życzliwość poprzez słowa i drobne gesty, niespodzianki
oraz prezenty, będące wyrazem pamięci, troski i życzliwości wobec drugiego69.
Rodzina staje się w tej perspektywie, jak podkreśla Mieczysław Gogacz,
(...) pierwszą szkołą szlachetności, rozpoznawania wartości, dzielenia się tym, co
moje i cieszenia się tym, czym obdarowuje. (...) szkołą miłości, troski o innych,
odpowiedzialności, przełamywania egoizmu. (...) ciepłem i światłem, ogrzewającym
i oświetlającym w długim szeregu późniejszych zwątpień, zagrożeń, smutków, różnych przegranych lub wzmocnieniem radości, powodzenia, osiągnięć70.

Przestrzeń wychowania należy do świata życia codziennego. Potencjał wychowawczy tkwi w codziennych warunkach życia i w codziennych doświadczeniach, dlatego codzienność decyduje o jakości wychowania, o jego przebiegu
i rezultatach. Wychowanie bowiem „dzieje się” w codzienności, która stanowi
źródło ważnych doświadczeń i przeżyć człowieka.

67
68
69

70

B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, dz. cyt., s. 21.
Por. T. Kukołowicz, Rodzina wychowuje. Zagadnienia wybrane, dz. cyt., s. 199.
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Uwagi końcowe
Zwłaszcza dzisiaj, w sytuacji postmodernistycznego rozmycia i degradacji tradycyjnych dyskursów i paradygmatów poznawczych, codzienność może być postrzegana
jako twardy grunt i punkt oparcia dla refleksji o człowieku i społeczeństwie; może
dostarczać kryterium prawdy w postaci oczywistości bezpośredniego i powszechnie
dostępnego doświadczenia71.

W tym kontekście ogólna refleksja nad istotnością doświadczania codzienności
stanowi determinant poznania i rozumienia człowieka i świata, w tym także fenomenu wychowania rodzinnego. Jeżeli bowiem „głównym sposobem działania
człowieka jest tworzenie swojego świata z dostępnych w przestrzeni codzienności doświadczeń i znaczeń”72, to wychowanie człowieka daje się lepiej zrozumieć,
gdy zostaje osadzone w codzienności życia. Co więcej, codzienność umożliwia
odkrycie relacyjnego i komunikacyjnego wymiaru wychowania.
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Streszczenie
Niniejszy artykuł, o charakterze teoretycznym, podejmuje problematykę wychowania rodzinnego w kontekście codzienności życia i codziennych doświadczeń. Analizy
w nim zawarte zostały przeprowadzone w perspektywie paradygmatu interpretatywnego
i wskazują na zależności występujące między teorią a praktyką pedagogiczną w zakresie
życia codziennego rodziny i procesu wychowania dokonującego się w tej przestrzeni.
Celem tekstu jest naukowy namysł nad codziennością (i jej specyfiką) jako wartością
życia rodzinnego oraz zwrócenie uwagi na doniosłą rolę tej kategorii w procesie wychowania rodzinnego.
Słowa kluczowe: codzienność, wychowanie rodzinne
Summary
Daily family life as the space of upbringing. Selected theoretical aspects
This article, based on theoretical considerations, addresses the issues of family upbringing in the context of daily life and daily experiences. The analyses contained therein
have been carried out with an interpretative paradigm in view and show the relationships between the theory and pedagogical practice in the field of everyday family life
and the process of formation taking place within this area. The purpose of the text is to
scientifically reflect on daily life (and its specificity), as the value of family life, and to
highlight the important role of this category in the process of family upbringing.
Keywords: daily life, family upbringing
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Przestrzenie zagrożeń wychowawczych
we współczesnej rodzinie

Przemiany cywilizacyjne, jakie można zaobserwować w ostatniej dekadzie,
coraz bardziej niepokoją familiologów, ponieważ mają one wpływ na kondycję współczesnej rodziny. Nie straciły na aktualności słowa, że „w procesie
współczesnych przemian cywilizacyjnych i kulturowych mamy do czynienia
z kompleksowym, jednoczesnym występowaniem wielorakości zjawisk przebiegających bardzo dynamicznie. Efekty tych przemian nie pozostają obojętne
dla człowieka, a w interesującym nas zakresie nie są obojętne dla wszystkich
dyscyplin naukowych, których problematyka badawcza wiąże się z człowiekiem.
Wszak obecnie doświadczamy tego, że mimo niewątpliwych osiągnięć naukowych ciągle człowiek pozostaje wielką tajemnicą”1.
Nie można nie zauważyć, że współczesne trendy deprecjonują dotychczasowe prawdy i ład społeczny. Warto też pamiętać, iż w szczególny sposób owe
przemiany uderzają w rodzinę, jej funkcjonowanie i wypełnianie zadań oraz
funkcji. Dodatkowo, jak pisał przed laty o. prof. Zbigniew Marek,
(...) w naszym kręgu kulturowym spotykamy się też z odrzuceniem, a nawet agresją
wobec religii. Zazwyczaj postawy takie są wynikiem albo osobistych zranień przez
przedstawicieli religii, albo też nieznajomości doktrynalnej2.

Nie ma więc wątpliwości, że:
(...) globalizm, regulujący życie społeczne koncepcją prawa oderwanego od prawa
natury, niszczy ludzką moralność, która jest realizowaniem dobra, niszczy duchowe
**
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siły człowieka pozwalające mu realizować w życiu społecznym zasadę solidarności
(troska o drugiego). Dominującą postawą człowieka staje się „moralność zysku
i przyjemności”3.

Papież Franciszek przypomniał, że:
(...) w wielu krajach postępuje dekonstrukcja prawna rodziny, która dąży do przyjęcia form opartych niemal wyłącznie na paradygmacie autonomii woli. Mimo że
słusznie i sprawiedliwie odrzucane są stare formy rodziny tradycyjnej, charakteryzującej się autorytaryzmem, a nawet przemocą, to jednak nie powinno to prowadzić
do pogardy dla małżeństwa, ale do ponownego odkrycia jego prawdziwego znaczenia oraz do jego odnowy. Siła rodziny tkwi zasadniczo w tym, że rodzina jest zdolna
kochać i uczyć miłości. Niezależnie od tego, jak dana rodzina może być poraniona,
zawsze może się ona rozwijać, wychodząc od miłości4.

Wydaje się, że w kontekście powyższych wypowiedzi można wskazać na
przynajmniej 10 przestrzeni zagrożeń wychowawczych w rodzinie. Stanowią
one swoiste „10 de” wpływających na dekonstrukcję współczesnego środowiska
rodzinnego.
Deaksjologizacja. W przestrzeni wychowawczej wartości odgrywają niezmiernie ważną rolę. Nie można sobie wyobrazić kształtowania dojrzałej osobowości człowieka bez aksjologii. Jest ona jednak niewygodna dla niektórych
ideologii. Postępujący chaos w dziedzinie wartości sprawia, że zacierają się
pewne odwieczne zasady wynikające chociażby z pojmowania dobra i zła. Globalizm w połączeniu z konsumeryzmem sprawia, że „mieć” staje się ważniejsze
od „być”. A jak pisał Erich Fromm, świat konsumpcji to rzeczywistość, w której
(...) każde pragnienie musi zostać natychmiast zaspokojone, żadna chęć nie może
być frustrowana. To świat rozrywki polegającej przede wszystkim na: satysfakcji
płynącej z konsumowania i „wchłaniania” towarów, widoków, potraw, napojów,
papierosów, ludzi, wykładów, książek, filmów (...). Świat jest jednym wielkim przedmiotem naszego apetytu (...); jesteśmy wiecznie oczekującymi, wiecznie pełnymi
nadziei i wiecznie rozczarowanymi oseskami5.

Wychowanie w dobie deaksjologizacji jawi się jako nieustanne zmaganie
się z płynnością zasad, zmiennością prawd, a także zmieniającymi się trendami
i modami, które narzucają określony styl bycia, myślenia oraz dokonywania
wyborów. Rodzina niejednokrotnie staje w obliczu rozdarcia pomiędzy tym, co
powinno się wybrać, a tym, co jest lansowane jako dobry wybór. W konsekwencji rodzina jest poddawana próbie, w której albo zostanie wierna tradycyjnym
3
4
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wartościom, a przez to narazi się na miano nienowoczesnej, albo ulegnie w imię
postępowości i otwartości nowym trendom, niezgodnym z dotychczasowym
światem wartości.
Deaksjologizacja jest niezmiernie niebezpiecznym zjawiskiem, stanowi
bowiem proces marginalizowania wartości w życiu społecznym i osobistym,
w konsekwencji czego następuje negacja prawd obiektywnych, a ludzkie wybory
dokonywane są na podstawie wymogów danej sytuacji czy okoliczności. Deaksjologizacja niesie ze sobą spustoszenie w systemie wartości. W konsekwencji
w rodzinie kształtuje się niespójna hierarchia wartości, niechęć do niej, relatywizm moralny, deprecjacja autorytetów, a także bezsens wywołany dylematami6.
Deresponsybilizacja. Jest to swoiste zjawisko zdejmowania z człowieka odpowiedzialności za swoje wybory i czyny. Wydaje się, że ów proces ma jakby
kilka twarzy. W pierwszej kolejności deresponsybilizacja polega na przerzucaniu odpowiedzialności z siebie na drugiego człowieka czy zaistniałą sytuację.
Karol Wojtyła pisał, że:
(...) człowiek dlatego bywa odpowiedzialny za swe czyny i dlatego przeżywa odpowiedzialność, ponieważ posiada zdolność odpowiadania wolą na wartość. Zachodzi
powinność odniesienia się do przedmiotu wedle jego prawdziwej wartości, a w parze z nią rodzi się odpowiedzialność za przedmiot pod kątem jego wartości – czyli
krótko: odpowiedzialność za wartość7.

W dobie deaksjologizacji owa odpowiedzialność zostaje zmarginalizowana. Pojawia się wtedy inny wymiar omawianej deresponsybilizacji, jakim jest
szukanie samousprawiedliwienia. Współczesny człowiek coraz częściej szuka
pretekstu, aby sobie i innym wytłumaczyć przyczyny swojego postępowania.
A brak jasnych kryteriów moralnych w rodzinie niesie ze sobą coraz częstsze
uzasadnienie działań: „nie miałem wyjścia, każdy by tak postąpił” lub „takie są
czasy, nie można inaczej wybierać”.
Ze zdejmowaniem odpowiedzialności z człowieka łączy się jeszcze jedno
zjawisko przybierające na sile, jakim jest pogubienie się w doświadczeniu winy.
Współczesny człowiek nie chce mieć dyskomfortu,
(...) umyka przed poczuciem winy, przed emocjonalnym dyskomfortem – traumatycznością przeżyć, ale najbardziej chyba lęka się nieustępliwości i nieubłaganego
następowania winy. Winowajcy dręczonemu długotrwałymi wyrzutami sumienia
ani w głowie wątpić w realność winy. W tym lęku wina objawia mu się jako silna
swym realnym istnieniem. To, co trwałe, i to, co napiera, poraża swą realnością8.
6
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Deresponsybilizacja jest niezwykle niebezpiecznym zjawiskiem dotykającym rodzinę, bo to właśnie rodzice uczą swoje dzieci odpowiedzialności za
własne czyny, wybory czy myśli. Zaburzone poczucie winy prowadzi do powstawania wielu patologii. W konsekwencji może się zdarzyć, że patologia stanie się
normą decydującą o konkretnych postawach w rodzinie i poza nią. A trzeba
pamiętać, że odpowiedzialność jest koniecznym warunkiem wychowania. Warunkami odpowiedzialności są: wolność, obiektywnie istniejące wartości oraz
przyczynowa struktura świata. Jeżeli więc człowiek może być przyczyną swoich
czynów, dokonywać ich w sposób wolny, to może także za nie odpowiadać.
Wartości pozwalają ten czyn określić, a także określić odpowiedzialność podmiotu za jego czyny. Jasna jest więc także odpowiedzialność wychowanka za
samorozwój oraz odpowiedzialność wychowawcy za wychowanka9.
Deeklezjologizacja. Nie ma wątpliwości, iż w obecnych czasach coraz częściej religijność jest w dużym stopniu „odarta” z wymiaru instytucjonalnego. Już
pod koniec poprzedniego wieku można było zauważyć, iż religia jest traktowana
przez młodzież (i nie tylko) rynkowo, gdyż człowiek tworzy sobie na bazie prywatnych preferencji swoją własną religijność, często wykraczającą poza model
ortodoksyjny. Tworzy się wówczas własną religię, skrojoną dla siebie. Przy czym
rdzeń religijności pozostaje zachowany10. Owa prywatyzacja religii widoczna
jest szczególnie w kwestiach wyboru wartości.
Z postawą religijności łączy się także stosunek do instytucji Kościoła. Jest
on krytykowany, jednakże nie prowadzi to do odrzucenia religii. Można mówić
o tzw. „umiarkowanej akceptacji”11. Religijność nie jest tylko sprawą urodzenia
czy dziedzictwa kulturowego, tym bardziej nie może się wspierać na gwarancjach środowiska społecznego. Jest ona wynikiem świadomej i osobistej decyzji
albo nie ma jej wcale12. Niestety, przy powierzchownej znajomości wiary i Kościoła spłycenia doznaje cała perspektywa wiary, co w konsekwencji prowadzi
u wielu młodych do stwierdzenia: „Chrystus – tak, Kościół – nie”13.
W tym kontekście rodzina, która nazywana jest domowym Kościołem, staje
się przestrzenią pogłębiającej się obojętności religijnej. W konsekwencji wychowanie religijne sprowadza się do obrzędowości i kultywowania pewnych tradycji
(np. świątecznych). Deeklezjologizacja dotykająca rodzinę zmienia także styl
życia. Okazuje się, że można sobie wyobrazić świętowanie niedzieli i świąt bez
9
10

11
12
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tzw. wyjścia do kościoła. Świątynia zostaje zastąpiona wyjazdem na basen czy
wycieczką do hipermarketu.
Omawiając powyższe zjawisko, nie można także pominąć kwestii autorytetu
Kościoła. W dobie deeklezjologizacji nauczanie Magisterium jest marginalizowane, ośmieszane, a wielu przypadkach ukazywane jako nieżyciowe, stojące
w poprzek postępu i nowoczesności. W takiej atmosferze rodzina zaczyna dryfować na mieliznę etyki sytuacyjnej, zatracając przy tym własną tożsamość.
Despirytualizacja. Wraz z rozprzestrzeniającym się zjawiskiem psychobójstwa coraz częściej spotykamy marginalizowanie sfery duchowej, która jawi się
w niektórych ideologiach jako niewygodna i niepotrzebna. W konsekwencji
można dostrzec wyraźnie zarysowującą się tendencję duchobójstwa, które –
wbrew pozorom – jest działaniem celowym i wymierzonym przede wszystkim
przeciw ludzkiej religijności14.
Duchobójstwo to systematyczna degradacja wszystkiego tego, co w człowieku transcendentne. W konsekwencji pojawia się problem z sensem życia i odpowiedzią na podstawowe pytania dotyczące ludzkiej egzystencji. Marginalizacja
duchowości przy jednoczesnym osłabieniu psychiki niosą ze sobą nieokreśloną
perspektywę oraz brak pomysłu na przyszłość. Taki człowiek jest narażony na
manipulację, która stanowi nieodłączny element globalnego, konsumpcyjnego
krajobrazu cywilizacji XXI wieku15. Trzeba jednak pamiętać z drugiej strony, że:
(...) ponowoczesny człowiek poszukuje różnych form zaspokojenia swoich potrzeb
religijnych, tyle że nie zawsze w zinstytucjonalizowanych religiach i Kościołach, lecz
bardziej w sferze odkościelnionej i sprywatyzowanej religijności, będącej nierzadko
kompilacją (zlepkiem) elementów z różnych systemów religijnych i filozoficznych16.

Despirytualizacja ma kilka wymiarów, które mają ogromne znaczenie dla
kondycji współczesnej rodziny. Oto niektóre z nich17:
• Brak refleksyjności. Marginalizowanie duchowości niesie ze sobą stopniowy zanik umiejętności roztropnego namysłu i oglądu całości napotykanych zjawisk i interakcji.
• Trend życia chwilą. Egzystencja pozbawiona celu jest wegetacją, która
nie cieszy, a wręcz przeciwnie, załamuje. Despirytualizacja niesie ze sobą
możliwość utraty takiego sensu.
• Zniechęcenie. Nieprzywiązywanie wagi do duchowości pociąga za sobą
chwile rezygnacji z własnych planów życiowych i aspiracji. W konsekwencji pojawia się zwątpienie we własne możliwości.
14
15
16

17

J. Mastalski, J. Siewiora, Formacja wychowawców..., dz. cyt., s. 25.
Tamże, s. 26.
J. Mariański, Socjalizacja religijna i moralna w rodzinie współczesnej – stan aktualny i perspektywy, w: Pedagogika pastoralna, red. M. Marczewski, Lublin 2003, s. 120.
J. Mastalski, J. Siewiora, Formacja wychowawców..., dz. cyt., s. 27-29.
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• Powiększająca się obojętność religijna. Pozbawia ona człowieka gotowości
na przyjęcie tej wiary. Niesie też pewnego rodzaju redukcjonizm i indywidualizm. W konsekwencji duchowość staje się jakimś niepotrzebnym
balastem.
„Dekonstrukcja” osobowościowa. Trudno nie zgodzić się z poglądem, iż:
(...) akceleracja przemian społeczno-politycznych, ekonomicznych, etyczno-moralnych oraz preferowanie takiego stylu życia, jaki uwidacznia się w skrajnie pojmowanej wolności człowieka, bez liczenia się z dobrem państwa czy narodu, widzenie
ludzkiego życia jedynie w kategoriach egoistycznych, wreszcie słabnąca rola rodziny,
muszą rodzić na tle troski o przyszłość nowych pokoleń pytania o jakość obecnego
i przyszłego wychowania, jego merytoryczny, aksjologiczny i metodyczny model18.

Okazuje się, że tempo życia i ogólne przemiany społeczne niszczą dojrzałą
osobowość, a w rzeczywistości trudno taką dojrzałość osiągnąć.
Swoista „dekonstrukcja” osobowościowa prowadzi do deformacji procesu
wychowawczego w rodzinie. Otwiera się wtedy przestrzeń na różnego rodzaju
dysfunkcje, syndromy, a także zaprzepaszczone sytuacje wychowawcze wspomagające rozwój człowieka. W konsekwencji może dotknąć konkretną rodzinę
zjawisko psychobójstwa, które wiąże się z wszelkimi czynnikami wpływającymi
na dysfunkcyjność ludzkiej psychiki. Jest ich tyle we współczesnym świecie, iż
zmniejszają one sprawność funkcjonowania psychicznego człowieka. Coraz
mniejsze bodźce przynoszą spustoszenie w sferze psychicznej. Człowiek staje
się mniej odporny na przeciwności losu czy wyzwania. Psychobójstwo generuje
zaburzenia, a także powiększa już te istniejące19.
Omawiając powyższe zjawisko, nie można pominąć niezwykle ważnego
aspektu. Otóż przy tego typu dekonstrukcji nie da się realizować postulatu
wychowania integralnego, w którym cały człowiek wspomagany jest w swoim
rozwoju. Jan Paweł II nie miał żadnych wątpliwości, kiedy mówił, iż:
(...) wychowywać, znaczy pomagać człowiekowi otwierać się na całkowitą rzeczywistość, czyli rozwijać wszystkie swoje potencjalne zdolności w odniesieniu do
wielorakich aspektów rzeczywistości, doprowadzając go w ten sposób do aktywnej
postawy wobec siebie samego i tego wszystkiego, co należy do jego doświadczenia:
osób, rzeczy, wydarzeń. Wychowywać znaczy w szczególności otwierać młodego
człowieka na radość osobistego spotkania z jedynym Nauczycielem, wzywającym
człowieka do prawdy i do przeznaczenia, które warunki społeczno-kulturalne mogą
wprawdzie zaciemniać, ale na pewno nie mogą ich wykrzywić i zlikwidować20.
R. Skrzypniak, Rodzina małą ojczyzną aksjologiczną, Koszalin 2012, s. 12.
J. Mastalski, Modlitwa kapłańska, Kraków 2014, s. 45.
20
Jan Paweł II, Audiencja dla uczniów szkół prowadzonych przez barnabitów (Rzym,
26.11.1983), „L’Osservatore Romano” 1(1984), nr 3.

18
19
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Niestety, coraz częściej ów postulat sformułowany przed wielu laty ma obecnie ogromne problemy w realizacji.
Demotywacja. Nie ma wątpliwości, iż papież Franciszek opowiada się za
pedagogią pozytywną, w której wychowanek sam przy pomocy rodziców odkrywa aksjologiczny charakter dokonywanych przez siebie wyborów. Papież pisze
w adhortacji Amoris Laetitia, iż:
(...) umocnienie woli i powtarzanie pewnych działań budują postępowanie moralne,
a bez świadomego, dobrowolnego i docenianego powtarzania pewnych dobrych
zachowań nie udaje się wykształtować takiego postępowania. Motywacje czy atrakcyjność, jakie odczuwamy wobec określonej wartości, nie stają się cnotą bez tych
właściwie umotywowanych aktów21.

Ważna jest zatem motywacja w procesie wychowania.
Omawiając przestrzenie zagrożeń wychowawczych w rodzinie, nie można
pominąć szeregu demotywatorów dotyczących skutecznego wychowania. Istnieje przynajmniej kilka tego typu demotywatorów:
• Powiększające się trudności komunikacyjne. Okazuje się, iż w rodzinie
interakcje są coraz bardziej zaburzone w wyniku błędów natury komunikacyjnej (niedomówienia, nadinterpretacje, przesady itp.).
• Porażki wychowawcze. Rodzice bardzo boleśnie przeżywają nieskuteczność własnych działań wychowawczych. Coraz częstsze porażki w wychowaniu dzieci generują zniechęcenie i prowadzą do improwizacji oraz
nieprzemyślanych oddziaływań wychowawczych.
• Brak wychowawczej spójności rodzicielskiej. Zróżnicowanie poglądów
co do taktyki wychowawczej ojca i matki może prowadzić do zmniejszenia motywacji dotyczącej zaangażowania się w proces wychowania syna
czy córki. W konsekwencji następuje swoiste wycofywanie się z decyzji,
„wtrącanie się”, co prowadzi do przerzucania odpowiedzialności na współmałżonka za wychowanie dzieci.
• „Utrata wpływów”. Jednym z poważnych demotywatorów w wychowaniu rodzicielskim jest odkrycie dominującego środowiska rówieśniczego syna czy córki. Bunt dziecka oraz wpływ rówieśników na jego
wybory mogą wpływać demotywująco na zaangażowanie wychowawcze
rodziców.
• Medialny negatywizm. Ilość informacji zalewających współczesnych rodziców, a dotyczących patologii wśród dzieci i młodzieży, paradoksalnie
może wpływać demotywująco. Powstaje wtedy poczucie bezsilności wobec nieuchronnych zjawisk.
21

Papież Franciszek, Posynodalna Adhortacja Apostolska „Amoris Laetitia”, Kraków 2016,
nr 266.
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Deprywacja potrzeb. Deprywacja może dotyczyć różnych dziedzin, począwszy od potrzeb fizjologicznych przez społeczne aż po emocjonalne. W ujęciu
społecznym deprywacja jest częścią procesu marginalizacji i może prowadzić do
wykluczenia społecznego. Nie ma wątpliwości, iż współczesna rodzina, wbrew
pozorom, nie zaspokaja potrzeb zarówno dzieci, jak i rodziców.
Jedną z istotnych, nierealizowanych potrzeb jest bezpieczeństwo. Trudno
nie zgodzić się z poglądem, iż:
(...) w warunkach dokonującej się zmiany społecznej obywatele szczególnie intensywnie doświadczać mogą poczucia braku pewności i stabilności własnej egzystencji. Zaspokojenie ich potrzeb bezpieczeństwa napotyka na poważne trudności lub
w ogóle potrzeby te nie zostają zrealizowane. Ujawnia się wówczas zjawisko deprywacji potrzeb bezpieczeństwa, zarówno w sferze egzystencjalnej, jak i prawnej22.

Brak bezpieczeństwa w rodzinie niesie ze sobą deprywację także i innych
potrzeb, co prowadzi do różnego rodzaju zaburzeń.
Nie ma także wątpliwości, że brak realizacji potrzeb jest związany ze specyficznym środowiskiem rodzinnym. Okazuje się, że:
(...) rodziny problemowe stają się dysfunkcjonalnymi w sensie społecznym wówczas, jeśli występujące w nich zjawiska dysfunkcjonalne prowadzą do deprywacji
podstawowych potrzeb ich członków, zwłaszcza dzieci, osób wymagających opieki,
niezdolnych do samodzielnej egzystencji23.

Deprywacja potrzeb w rodzinie w dużej mierze może zostać „sklonowana”.
Dzieci wychowujące się w rodzinie, która nie zaspokaja ich potrzeb, w dorosłości mogą powielać sposoby działania swoich rodziców. W konsekwencji następuje zamknięty krąg współuzależnień i toksycznych oddziaływań. Rodzina
staje się dysfunkcyjna, niewydolna wychowawczo, a w skrajnych przypadkach
patologiczna.
Okazuje się także, że wiele reakcji o charakterze przemocowym w rodzinie
związanych jest z brakiem kontroli emocji. Z badań wynika, iż znikoma liczba
osób znajdujących się w sytuacji silnego wzburzenia uświadamia sobie duży
spadek sprawności poznawczej, emocjonalnej i behawioralnej. A dodatkowo
siła emocji porównywalna do afektu uniemożliwia racjonalne postępowanie.
Rodzice reagują tak często z powodu własnej bezradności, bezsilności, ponieważ nie wiedzą, jak inaczej można by postąpić. Naukowcy wskazują na tzw.
głód emocjonalny dorosłych i na lękowe przywiązanie do dzieci, które wiąże się
z deprywacją emocjonalną w ich własnym dzieciństwie. W konsekwencji swój
22

23

M. Torczyńska-Jarecka, Anomia czasów transformacji – refleksje w perspektywie deprywacji
potrzeby bezpieczeństwa osobistego i prawnego, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”
2005, nr 2, s. 249.
K. Wódz, Praca socjalna w środowisku zamieszkania, Katowice 1998, s. 167.
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deficyt uczuć chcą nieświadomie uzupełnić poprzez własne relacje z dziećmi.
Najczęstsze sposoby powyższej taktyki sprowadzają się do „karmienia się” sukcesami dziecka, nadmiernej troski i niepokoju o nie24.
„Denominacja” niektórych prawd. Współczesna cywilizacja poprzez skrajny liberalizm w połączeniu z globalizmem wygenerowała u człowieka wiele
wątpliwości i pytań, na które odpowiedzi jeszcze do niedawna były oczywiste.
W dobie zamętu aksjologicznego przed dzieckiem powstają bardzo konkretne
dylematy moralne – nierozwiązane, tkwią w nim także w życiu dorosłym. Można je sprowadzić do pewnych pytań. Oto niektóre z nich:
• Czy warto w swoich wyborach kierować się zawsze prawdą? Współczesny
człowiek, widząc z jednej strony napomnienia dotyczące walki z kłamstwem, a z drugiej wszechobecny fałsz w polityce, mediach, ideologii, a także we własnym domu czy szkole, staje przed dylematem: co się bardziej
opłaca – prawda czy kłamstwo? Jaki powinien być nowoczesny człowiek?
• Na czym polega wolność? Jan Paweł II odpowiada w prosty sposób: „być
prawdziwie wolnym, to znaczy być człowiekiem prawego sumienia, być
odpowiedzialnym, być człowiekiem dla drugich”25. Z drugiej strony, coraz
częściej definiuje się wolność jako niezależność, swobodę, wyzwolenie czy
fundament demokracji.
• Co w życiu jest najważniejsze? Jest to więc swoiste pytanie o hierarchię
wartości. Odpowiedź na nie daje punkt odniesienia w ludzkim postępowaniu. Niestety, coraz częściej owa hierarchia wartości i zasad pozostaje
w opozycji do tradycyjnego, chrześcijańskiego pojmowania szczęścia, życia, odpowiedzialności, dobra itp.
• Kim jestem? Jest to fundamentalne pytanie o własną godność. W obliczu
tylu i tak dotkliwych aktów łamania praw ludzkiej osoby, wobec praktycznego materializmu redukującego osobę do kategorii rzeczy, a także
w obliczu ogromu zła, do którego sam człowiek jest zdolny, współczesny
człowiek musi odnaleźć swoją drogę życia26.
Jakże w tym miejscu nie przytoczyć słów papieża Franciszka, który na spotkaniu z rodzinami w USA mówił, że:
(...) wartości i zalety rodziny, jej istotne prawdy to mocne punkty, na których
opiera się istota rodziny i nie mogą być poddawane pod dyskusję. Jesteśmy natomiast wzywani do zrewidowania naszego stylu życia, który jest nieustannie
wystawiony na ryzyko „zarażenia” mentalnością światową – indywidualistyczną,
24

25
26

M. Komorowska-Pudło, Wychowanie w rodzinie czy przemoc? Przejawy toksycznej pedagogiki rodzinnej i jej skutki w aspekcie typów rodziny D. Fielda, „Fides et Ratio” 2013, nr 4,
s. 162.
Jan Paweł II, List Apostolski „Parati Semper”, Kraków 1994, nr 13.
J. Mastalski, Samotność globalnego nastolatka, Kraków 2007, s. 323 i nast.
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konsumpcjonistyczną, hedonistyczną – i do odnajdywania wciąż na nowo głównej
drogi, aby przeżywać i ukazywać wielkość i piękno małżeństwa oraz radość bycia
rodziną i tworzenia rodziny27.

A przecież odpowiedzi na powyższe i wiele innych pytań człowiek powinien
odnajdywać w rodzinie.
Demoralizacja medialna. Postępująca mediatyzacja życia sprawia, iż współczesny człowiek zostaje zniewolony newsami, trendami czy modami. Mediatyzacja życia jest pewną odmianą zjawiska wirtualizacji. Okazuje się bowiem, że:
(...) środki te mogą wprowadzić także wśród członków rodziny nawyk powierzchownego zadowolenia z zaoferowanych programów, bezkrytyczną bierność w stosunku do ich treści, brak konfrontacji i konstruktywnego dialogu. W szczególny
sposób chcą one, za pomocą wzorców życia, jakie proponują, poprzez sugestywną
skuteczność obrazu, słów i dźwięków, zastąpić rodzinę w jej roli uczenia i przyswajania wartości egzystencjalnych28.

Nie ma żadnych wątpliwości, iż współczesny człowiek jest coraz bardziej
zniewolony „ekranem” – zarówno telewizyjnym, internetowym, jak i komórkowym. Coraz częściej własne poglądy są zastępowane medialnymi opiniami,
które kształtują późniejsze postawy i wybory. Mediatyzacja życia społecznego,
w tym rodzinnego i szkolnego, staje się źródłem porażek aksjologicznych. Na
kształtowanie postaw zarówno uczniów, nauczycieli, jak i domowników, na ich
dojrzewanie osobowościowe mają większy wpływ media niż rodzina czy szkoła. To powoduje sezonowość prawd i rozwiązań problemów. W konsekwencji
powstaje ryzyko kierowania się w życiu etyką sytuacyjną, gdzie nie obowiązują
właściwie żadne zasady29.
W tym kontekście nadal aktualne pozostają słowa Jana Pawła II, który przed
laty pisał:
(...) mogą wprowadzić także wśród członków rodziny nawyk powierzchownego
zadowolenia z zaoferowanych programów, bezkrytyczną bierność w stosunku do
ich treści, brak konfrontacji i konstruktywnego dialogu. W szczególny sposób chcą
one, za pomocą wzorców życia, jakie proponują, poprzez sugestywną skuteczność
obrazu, słów i dźwięków, zastąpić rodzinę w jej roli uczenia i przyswajania wartości
egzystencjalnych30.
Papież Franciszek, Przesłanie na VIII Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii (9.12.2014),
„L’Osservatore Romano” 2015, nr 1, s. 33.
28
Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1980 roku, nr 3,
Kraków 1980.
29
J. Mastalski, Porażki aksjologiczne w rodzinie, „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 2013,
nr XI, s. 106.
30
Jan Paweł II, Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1980 roku, dz. cyt.,
nr 1.
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Demoralizacja medialna sączy się systematycznie w środowisku rodzinnym, deformując wiele przestrzeni jego funkcjonowania. Media stają się siłą,
która niejednokrotnie ma mocniejsze oddziaływanie wychowawcze na dzieci
i młodzież niż rodzice. W konsekwencji nadmiar mediów w codziennym życiu człowieka nie przyczynia się do zwiększenia ludzkiej aktywności, wręcz
przeciwnie – człowiek staje się biernym odbiorcą wciąż zwiększającej się ilości
treści. A wtedy także rodzina wkracza w niebezpieczny obszar dysfunkcyj
ności.
Defamiliaryzacja. Współczesna cywilizacja przynosi coraz większą szansę
nieograniczonego rozwoju, a w konsekwencji możliwość pełnej realizacji siebie. Niestety, przy okazji takiego potencjału coraz częściej zapomina się o innych osobach. Szczególnie cierpi rodzina, przegrywająca z indywidualnymi,
coraz bardziej rozległymi potrzebami domowników. Pojawia się model rodziny,
w której wzajemne relacje przypominają grupę osób współpracujących ze sobą
z rozsądku, łączy je jednak coraz mniej spraw. Istnieje wiele rodzin stanowiących przestrzeń obcości i alienacji, a samotność generuje toksyczne zachowania.
Nie ma wątpliwości, że współczesna rodzina ponosi konsekwencje powszechnej afirmacji indywidualizmu, laksyzmu i konsumpcjonizmu. W konsekwencji
szuka się odważnie alternatywy dla domowego ogniska, burząc jednocześnie
dotychczasowy, tradycyjny porządek społeczny31. Można więc mówić o swoistej
defamiliaryzacji. Polega ona na powolnym, ale skutecznym osłabianiu więzi
rodzinnych. Globalne trendy społeczne sprawiają, iż obecny jest coraz częstszy
proces rozpraszania odpowiedzialności za poszczególne obszary ludzkiego życia.
Defamiliaryzacją można więc nazwać proces rozkładu rodziny w odniesieniu do
jej zadań, funkcji oraz fundamentów.
W tym kontekście nadal pozostają aktualne słowa Jana Pawła II, który
mówił:
(...) kontestowane są nie tylko pewne wzory życia rodzinnego, które zmieniają się
pod naciskiem przemian społecznych i nowych warunków pracy. W imię relatywistycznej etyki, rozpowszechniającej się w szerokich kręgach opinii publicznej
i w prawodawstwie cywilnym, atakowana jest sama koncepcja rodziny jako wspólnoty, której podstawę stanowi małżeństwo mężczyzny i kobiety. Kryzys rodziny
staje się z kolei przyczyną kryzysu społeczeństwa. Liczne zjawiska patologiczne – od
osamotnienia po przemoc i narkomanię – można tłumaczyć także tym, że rodziny
straciły swą tożsamość i przestały odgrywać właściwą sobie rolę. Gdy upada rodzina,
społeczeństwu zaczyna brakować tkanki łącznej, co pociąga za sobą katastrofalne
skutki dla osób, zwłaszcza najsłabszych: dzieci, dorastającej młodzieży, niepełnosprawnych, chorych i ludzi w podeszłym wieku. Trzeba zatem zachęcać do refleksji,
31

J. Mastalski, Szkodliwe interakcje wewnątrzrodzinne w kontekście cywilizacyjnych przemian,
„Studia Pastoralne” 2015, nr 11, s. 122.
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która pomoże nie tylko wierzącym, lecz wszystkim ludziom dobrej woli w ponownym odkryciu wartości małżeństwa i rodziny32.

Biorąc pod uwagę powyżej omówione przestrzenie zagrożeń wychowawczych w rodzinie, należy skonstatować, że istnieje wiele niepokojących zjawisk
wpływających negatywnie na proces wychowania młodego pokolenia. Nie ma
wątpliwości, iż powstaje ogromna potrzeba nie tylko demaskowania owych
zagrożeń, ale jednocześnie poszukiwania skutecznych metod przeciwdziałania
ich toksycznym skutkom.
W tym kontekście wydaje się, że trzeba skorzystać z osiągnięć pedagogiki
religijnej. Warto zacytować wybitnego polskiego naukowca, o. prof. Zbigniewa
Marka SI, który pisał:
(...) religia spełnia w wychowaniu i rozwoju osoby ważną rolę. To właśnie religia
otwiera przed człowiekiem nowe perspektywy poznawania sensu wszelkiego istnienia w świecie. Dla człowieka doświadczającego własnej ograniczoności, a jednocześnie poszukującego możliwości jej przekroczenia, podpowiadane przez religię
odpowiedzi na ważne dla jego egzystencji pytania dostarczają mu nowej wiedzy
o sobie i o otaczającym go świecie. Do tego, aby wiedza czerpana z poznania religijnego kształtowała nowe myślenie człowieka, potrzebna jest jego akceptacja. Wiąże
się to z uznaniem nie tylko Boga jako istoty, od której człowiek jest zależny, ale też
i tego, że Bóg nigdy nie okłamie. Jego autorytet kreśli przed osobą możliwości nowego sposobu życia, który daje gwarancję spełnienia wszelkich ludzkich pragnień33.

Niewątpliwie kwestia tożsamości rodziny, a także toksycznych zjawisk społecznych oddziałujących na nią wymaga dalszych badań i poszukiwań na gruncie
pedagogiki, socjologii, psychologii oraz teologii. Współczesna rodzina potrzebuje pomocy, ponieważ problemy ją dotykające generują pasmo dysfunkcji, a także
pretekstów do szukania alternatywnych form społecznego funkcjonowania.
Trzeba zatem z determinacją bronić modelu rodziny, zasadzającej się na
trwałych fundamentach, wartościach i zasadach wypracowanych przez wieki.
Nie do przecenienia w tym procesie jest model rodziny chrześcijańskiej, jawiącej
się jako ponadczasowa propozycja wychowawcza, której nie należy, a wręcz nie
wolno zastępować.
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Streszczenie
Przemiany cywilizacyjne, jakie można zaobserwować w ostatniej dekadzie, coraz
bardziej niepokoją familiologów, mają one bowiem wpływ na kondycję współczesnej
rodziny. Wydaje się, że w kontekście wielu globalnych zjawisk można wskazać na przynajmniej 10 przestrzeni zagrożeń wychowawczych w rodzinie. Stanowią one swoiste „10
de”, wpływające na dekonstrukcję współczesnego środowiska rodzinnego. Są to: deaksjologizacja, deresponsybilizacja, deeklezjologizacja, despirytualizacja, dekonstrukcja
osobowościowa, demotywacja, deprywacja potrzeb, „denominacja” niektórych prawd,
demoralizacja medialna, defamiliaryzacja.
Słowa kluczowe: wychowanie, rodzina, zagrożenia, dekonstrukcja
Summary
Spaces of educational threats in a modern family
The civilizational changes which can be observed in the last decade have become more
and more disturbing to familiologists because they affect the condition of the modern
family. It seems that in the context of many global phenomena, we can point to at least 10
areas of educational dangers in the family. They represent a specific “10 de” influencing
the deconstruction of modern family environment. These are: deaxiologization,
deresponsibilization, deecclesiologization, despiritualization, deconstruction of
personality, demotivation, deprivation of needs, “denomination” of certain truths,
medial demoralization, defamilization.
Keywords: education, family, threats, deconstruction
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Wychowanie młodzieży do życia w rodzinie
w kontekście ponowoczesności

Wprowadzenie
Współczesna kultura ponowoczesności stawia nowe wymagania w zakresie wychowania. Wpływa bowiem na rozwój indywidualny i społeczny wychowanków.
Generuje przy tym nowe problemy i wyzwania edukacyjne. Dotyczą one różnych obszarów kształcenia i wychowania w szkole, w rodzinie, w społeczeństwie.
Wśród nich na uwagę zasługuje wychowanie młodzieży do życia w rodzinie.
Punktem wyjścia analiz podjętych w niniejszym opracowaniu jest opis nie
tyle sensów i znaczeń ponowoczesności, ile zjawisk typowych dla tej kultury.
Istotne wydaje się również właściwe rozumienie wychowania do życia w rodzinie. Dziś bowiem wychowanie polskiej młodzieży do życia w rodzinie może
być różnie interpretowane. Mają na to wpływ nie tylko czynniki kulturowe, ale
również społeczne i światopoglądowe. Niemałą rolę odgrywa tradycja i religia,
a także sytuacja ekonomiczna kraju. Uwzględniając typowe dla ponowoczesności zjawiska społeczne, które „blokują rozwój człowieka i prowadzą do kryzysu
całej cywilizacji (...), „promują antywychowawcze hasła i slogany (np. «róbcie,
co chcecie», «żyjcie na luzie»)”1, obiecują łatwe szczęście, bez odpowiedzialnej
miłości, pracy, rezygnacji z samego siebie i ofiary, zwróci się uwagę na różne
kwestie merytoryczne i metodyczne. Dzięki nim można w wychowaniu do życia w rodzinie demaskować współczesne zagrożenia oraz udzielać młodzieży
kompetentnego wsparcia w integralnym rozwoju i przygotowaniu do podjęcia
ról życiowych.
**
***
1

Prof. dr hab. Anna Zellma – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Ks. dr Wojsław Czupryński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
M. Dziewiecki, Kryzys komunikacji wychowawczej w ponowoczesności, http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/I/ ID/komunikacja_postmodern.html (dostęp: 7.05.2017).
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Wychowanie do życia w rodzinie – ustalenia terminologiczne
„Wychowanie do życia w rodzinie” należy do terminów o szerokim zakresie
znaczeniowym. Zawiera wiele konotacji. Najczęściej jest analizowane w powiązaniu z zajęciami wychowanie do życia w rodzinie. Stąd też badacze odwołują się do prawa oświatowego i dokumentów programowych kształcenia
ogólnego2. W swojej istocie wychowanie do życia w rodzinie wykracza poza
rzeczywistość szkolną. Wiąże się bowiem z holistycznym rozwojem osoby,
uwarunkowanej wieloma czynnikami (nie tylko genetycznymi i fizjologicznymi, ale także psychologicznymi i środowiskowymi). Co ważne, rozwój ten
obejmuje wszystkie sfery, a więc fizyczną, intelektualną, emocjonalną, społeczną oraz religijną. Jego tempo i jakość w znacznym stopniu zależą od wpływów środowiska społecznego, w jakim człowiek żyje. Ważną rolę spełniają tu
rodzice i nauczyciele.
Na potrzeby analiz podjętych w niniejszym opracowaniu przez „wychowanie do życia w rodzinie” rozumiemy mądre towarzyszenie młodzieży w odkrywaniu uniwersalnych wartości, które w znacznym stopniu wyznaczają właściwy
kierunek rozwoju osoby oraz sposób życia w rodzinie i społeczeństwie. Z tym
wiąże się również stwarzanie wychowankom sytuacji, które umożliwiają rozpoznawanie i akceptowanie wartości oraz ich przeżywanie. Młodzież jest tu
aktywnym podmiotem, poszukującym własnej drogi do pełni życia i szczęścia.
Rodzice i nauczyciele nie tylko przekazują wiedzę o człowieku, odpowiedzialnej
miłości, różnych aspektach życia indywidualnego i społecznego, ale także wspierają wychowanków w wyborze autentycznych wartości oraz w holistycznym rozwoju osobowym i samowychowaniu. Chcąc sensownie realizować wychowanie
do życia w rodzinie, rodzice i nauczyciele nie mogą pomijać uwarunkowań społecznych i kulturowych. Wszelkie wychowanie do życia w rodzinie dokonuje się
bowiem w bezpośrednim powiązaniu z rzeczywistością, w której młodzież żyje.
Oderwanie tego rodzaju wychowania od kontekstów społeczno-kulturowych
uniemożliwia właściwy dobór treści i metod. Wiedza rodziców i nauczycieli
na temat przemian społeczno-kulturowych i ich wpływu na rozwój młodego
pokolenia pozwala rzetelnie wspierać młodzież w odkrywaniu i internalizacji
uniwersalnych wartości.

2

Zob. np. w: Sz. Czarnik, Wychowanie do życia w rodzinie w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych: wyniki badania uczniów liceów i techników w Krakowie i Białymstoku, „Wychowawca” 2014, nr 10, s. 18-24; R. Krupa, Wychowanie do życia w rodzinie czy edukacja
seksualna?, „Cywilizacja” 2007, nr 21, s. 141-153.
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Transformacja społeczno-kulturowa w ponowoczesności
Analiza zjawisk typowych dla ponowoczesności prowadzi do wniosku, że przemiany społeczno-kulturowe ostatnich dziesięcioleci mają charakter rewolucyjny, nie tylko ze względu na swą dynamikę, ale także charakter. Dotykają
kwestii dla człowieka i społeczeństwa najbardziej podstawowych, takich jak:
aksjologia, normy społecznych zachowań, obyczaje, styl życia. Zachodzą one
również w sferze najbardziej fundamentalnych relacji międzyludzkich, jakimi
są małżeństwo i rodzina. Ich rewolucyjność wynika z faktu zakwestionowania
wartości do niedawna niepodważalnych3. Coraz liczniejsza grupa badaczy i obserwatorów społecznych skłania się do uznania bezprecedensowości przemian
rodziny, głębokości i zakresu zachodzących zjawisk gruntownie zmieniających
kształt i funkcjonowanie tej instytucji4.
Joseph Ratzinger, analizując przeobrażenia kulturowe zachodzące w latach
80. ubiegłego wieku, sformułował diagnozę, która i dziś nic nie traci ze swej
aktualności. Trafnie zauważył, że w rzeczywistości współczesnego świata, gdzie
wolnorynkowość narzuca swoje prawa wszystkim sferom życia, nauczanie Kościoła wielu ludziom wydaje się obcym ciałem, kłócącym się nie tylko z konkretnymi współczesnymi kanonami postępowania, ale także z nowoczesnym
sposobem myślenia. Liberalizm w dziedzinie ekonomicznej stymuluje rozwój
permisywizmu na płaszczyźnie moralnej. Człowiek zafascynowany coraz to
nowymi możliwościami poznawania i ingerowania w dzieło stwórcze utwierdza
się w przekonaniu, że nie tylko jest dobrym „współpracownikiem” Stwórcy, ale
także uprawnionym do korygowania Bożego projektu świata. W konsekwencji
taki kierunek myślenia prowadzi do podważenia autorytetu Boga lub wręcz
odrzucenia nadprzyrodzoności. Człowiek z podziwu dla własnych możliwości
stawia siebie w centrum świata. Staje się bytem niezależnym i samoistnym5.
Nurty myślowe postmodernizmu wprost lub pośrednio kwestionują dotychczasowy sposób myślenia o świecie6, głosząc sceptycyzm wobec prawd
3

4

5

6

T. Biernat, Czy istnieje rodzina ponowoczesna?, „Paedagogia Christiana” 2/201 4(34), s. 185186.
Zob. o tym np. w: A. Kwak, Rodzina w dobie przemian: małżeństwo i kohabitacja, Warszawa 2005, s. 23; taż, Rodzina jako stała i zmieniająca się forma życia: siła więzi rodzinnych,
„Societas Communitas” 2016, nr 1, s. 37-55; por. np. D. Czekan, Rodzina w ponowoczesnym
świecie, „Przegląd Humanistyczny. Pedagogika, Politologia, Filologia” 2010, nr 3, s. 41-49;
Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz Lublin 2009.
V. Messori, Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozmawia
Vittorio Messori, Kraków–Warszawa–Struga 1986, s. 71.
Zob. Jan Paweł II, Fides et ratio, nr 91, Kraków 1998, gdzie papież przypomina podstawowe
hasła postmodernizmu: „epoka pewników minęła bezpowrotnie, a człowiek powinien
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obiektywnych i wątpliwość w znalezieniu wiedzy pewnej na jakikolwiek temat.
Za prawdę ostateczną uznają nieistnienie prawd ostatecznych. Co więcej, postmodernizm głosi, że najwyższą normą postępowania jest tolerancja uwolniona
od jakiejkolwiek racjonalności. Konsekwencją takiego sposobu myślenia staje się wyniesienie na piedestał cnót utylitarności i relatywizmu. W kulturze
ponowoczesnej zatem nie jest ważne to, co prawdziwe, lecz to, co użyteczne
i wygodne7. W sposób zawoalowany, w imię chwytliwych haseł wolności i nowoczesności, podważa się istnienie obiektywnej prawdy i uniwersalnych wartości, a jednocześnie absolutyzuje się pluralizm i błędnie rozumianą tolerancję8.
Coraz szybsze tempo życia i ustawiczność zmian powodują wzrastające
poczucie dezorientacji. Bardzo szybko nieaktualne stają się dawne sposoby myślenia, odczuwania czy wartościowania. Tym samym wytrącony zostaje punkt
odniesienia dla dokonywanych wyborów i ocen moralnych. Troska o coraz
wyższy status ekonomiczny i gloryfikacja kultury materialnej, gdzie dla człowieka „być” znaczy produkować, a „żyć” znaczy posiadać, generuje nowy model
społecznych relacji. Trwałe więzi międzyludzkie są zastępowane przez związki
tymczasowe, ukierunkowane na realizację doraźnych potrzeb. Społeczeństwo,
które cechował pewien rodzaj więzi i współodpowiedzialności, coraz częściej
określa się mianem „ego-społeczeństwa”9. Konsekwencją przemian mentalnych
jest wyraźne odchodzenie od modelu społeczeństwa tradycyjnego, opartego na
instytucjonalnych autorytetach. Osłabieniu ulegają wszelkie instytucjonalnie
utrwalone wzorce zachowań i ważnych społecznie idei10.
Rodzina jest czułym rezonatorem procesów społecznych i kulturowych
w ponowoczesności11. Zachodzą w niej zmiany budzące niepokój. Ostatni
teraz nauczyć się żyć w sytuacji całkowitego braku sensu, pod znakiem tymczasowości
i przemijalności. Wielu autorów, dokonując niszczycielskiej krytyki wszelkich pewników,
zapomina o niezbędnych rozróżnieniach i podważa nawet pewniki wiary”.
7
A. Kobyliński, Światopogląd katolicki w kontekście postmodernizmu, „Ateneum Kapłańskie”
2004 (571), s. 529-530.
8
J. Mariański, Kościół katolicki w społeczeństwie obywatelskim. Refleksje socjologiczne, Lublin
1998, s. 123.
9
Zob. szerzej o tych procesach np. w: Społeczeństwo ponowoczesne – społeczeństwo ponowoczesności: Namysł nad kondycją współczesnego społeczeństwa, red. K. Cikała-Kasowska,
W. Zieliński, Kraków 2016.
10
Tamże; zob. także A. Płachciak, Moralne dylematy rozwoju społeczeństw ponowoczesnych,
„Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 1/2008 (11), s. 193-199; E. Wiszowaty, Przepowiadanie w ponowoczesności, „Studia Pastoralne” 2013, nr 9, s. 178-190.
11
Pisze o tym np. A. Łacina-Łanowski, Relacje interpersonalne w dobie ponowoczesności.
Interakcje społeczne (komunikacja społeczna) źródłem destabilizacji poczucia tożsamości,
„Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2016, nr 25,
s. 423-433.
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nadzwyczajny synod biskupów, zwołany przez papieża Franciszka dla omówienia sytuacji rodziny, wymownie potwierdza istnienie jej kryzysu . Przedstawiona
na synodzie diagnoza zawiera długi katalog jego wskaźników: spadek urodzeń
(brak zastępowalności pokoleń), związki nieformalne, małżeństwa etapowe,
współżycie przed ślubem, dzieci pozamałżeńskie, aborcja, rozwody, przemoc,
wykorzystywanie seksualne kobiet i dzieci, indywidualizm i relatywizm, nieobecność ojców, samotność, porzucanie osób starszych, zaniedbywanie dzieci,
zarobkowe migracje niszczące rodziny12.
Znamiona współczesnego kryzysu instytucji małżeństwa w Europie i w Polsce
to ogromny wzrost liczby nieważnie zawartych małżeństw sakramentalnych oraz
rozpad więzi małżeńskich i rodzinnych. Zmiany ekonomiczne i społeczno-kulturowe tworzą presję dostosowywania się rodzin do środowiska, w którym egzystują.
Co więcej, zmuszają do rozpisania w nowy sposób układu sił w rodzinie, redefiniują jej funkcje i sposób organizacji oraz charakter komunikacji jako narzędzia
relacji między jej członkami13. Kryzys małżeństwa i rodziny jest ściśle powiązany
z takimi zjawiskami społecznymi, jak: kształtowanie się nowych modeli kulturowych, swoboda obyczajowa, mediatyzacja kultury, „prywatyzacja” wiary14.
Przemiany w rozumieniu instytucji małżeństwa i rodziny znajdują swój
wyraz w przestrzeni języka i całej kulturowej narracji. Coraz częściej w użyciu pojawiają się mgliste etycznie i znaczeniowo określenia. W miejsce pojęcia
„małżonek” stosuje się określenie „partner (seksualny)”. „Pojęcia «mąż» i «żona»
z natury rzeczy posiadają kontekst etyczny związany z wiernością i wyłącznością. Pojęcie «partner» posiada przede wszystkim kontekst sytuacyjno-utylitarny,
a więc zmienny, okazjonalny, egoistyczny i krótkotrwały – jak w interesach”15.
Międzyludzkie relacje są krótkotrwałe, wręcz epizodyczne – wymownie określane mianem: „miłości wakacyjnej” lub „wspólnego zamieszkania na próbę”16. Ten
rodzaj kulturowej nowomowy ma swoje konsekwencje aksjologiczne.
12

13

14

15

16

Pełną ich listę zawiera Relatio z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów. Zob. http://episkopat.pl/relatio-synodi-iii-nadzwyczajnego-zgromadzenia-ogolnegosynodu-biskupow (dostęp: 18.05.2017).
J. Rostowski, Współczesne przemiany rozumienia związku małżeńskiego, w: Psychologia
rodziny. Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań, red. T. Rostowska, Warszawa
2009, s. 15-46.
Zob. szerzej o tym np. w: Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia” Ojca Świętego
Franciszka do biskupów, do kapłanów i diakonów, do osób konsekrowanych, do małżonków
chrześcijańskich i do wszystkich wiernych świeckich o miłości w rodzinie (19 marca 2016
roku), Kraków 2016.
L. Kocik, Społeczna kondycja rodziny w procesie globalizacji systemu aksjonormatywnego, w:
Oblicza współczesnej rodziny polskiej, red. B. Mierzwiński, E. Dybowska, Kraków 2003, s. 26.
M. Bartos, Rodzina a postmodernistyczny styl myślenia i życia, „Studia nad Rodziną” 2001
(5), nr 1, Warszawa 2001, s. 152.
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Jednym ze wskaźników dokonujących się przemian rodziny jest zmiana
sposobu jej postrzegania w nauce, polityce i prawie17. Definicję rodziny w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej zastąpiło szerokie i wieloznaczne
określenie „życie rodzinne”18. Ze względu na wiele postaci rodziny próbuje
się odrzucić klasyczną uniwersalną definicję rodziny, zastępując ją różnym
alternatywnymi formami. Rodzina postmodernistyczna rozumiana jest jako
dekonstrukcja rodziny tradycyjnej (triada: ojciec-matka-dziecko) i w tym sensie
może mieć ona wiele form. Związki kohabitacyjne, rodziny monoparentalne,
patchwork families, związki homoseksualne, związki DINKS i LAT stały się alternatywą dla tradycyjnego małżeństwa z dzieckiem19. Młode pokolenie w różnych krajach rozszerza definicję rodziny i obejmuje nią partnerów dowolnej płci,
bez ślubu i bez dzieci20.
W nowej postmodernistycznej koncepcji rodzinę postrzega się przede
wszystkim jako miejsce samorealizacji jednostki. Rodzina jest zatem osobistym
projektem pojedynczego człowieka, w którym zarówno płeć partnera, jak też
zasady życia wspólnego, np. czas trwania związku, są pozostawione samym
zainteresowanym. Jednym z symptomów współczesnej kultury ponowoczesnej
jest wypieranie modelu wspólnoty „my” przez prymat „ja”. W miejsce dotychczas cenionego poświecenia, altruizmu, postawy „bycia-dla” stawia się samorealizację, szczęście osobiste, wolność wyboru jednostki. Na piedestale wartości
umieszcza się zatem to wszystko, co ma odpowiadać wymogom współczesnej
cywilizacji, stwarzać poczucie dobrostanu i spełnienia osobistego21. Centralną
kategorią rodziny postmodernistycznej staje się szeroko rozumiana autonomia
jej członków22.
Wśród istotnych cech alternatywnej, typowej dla kultury ponowoczesnej
wizji rodziny bez większego znaczenia jest legalizacja związku, jego trwałość
czy wierność partnerów23. Zgodnie z podstawowymi ideami postmodernizmu
wszystko jest względne, zindywidualizowane, niepodlegające żadnym rygorom
T. Biernat, O przemianach definicji rodziny i ich konsekwencjach, „Społeczeństwo i Rodzina”
2009 (18), s. 28-40.
18
Tamże, s. 33.
19
K. Slany, Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków 2008, s. 244.
20
Por. T. Biernat, Małżeństwo i rodzina w opiniach młodych Polaków, Niemców i Hiszpanów,
„Kultura i Edukacja” 2009, nr 2, s. 72-73.
21
M. Biedroń, Wpływ kultury indywidualizmu na relacje między rodzicami i dziećmi, w:
Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia, red. J. Izdebska, J. Szymanowska, Białystok
2009, s. 45.
22
Tamże.
23
K. Kluzowa, K. Slany, Przemiany realizacji funkcji prokreacyjnej w rodzinie, w: Oblicza
współczesnej rodziny polskiej, dz. cyt. , s. 71.
17
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społecznej, ogólnie uznanej normy, którą postmodernizm odrzuca. Konsekwencje tych przeobrażeń dosyć silnie oddziaływają na kondycję współczesnej
rodziny24. Prognozy demograficzne są niepokojące. Przewiduje się bowiem, że
20-25% kobiet w Europie Zachodniej nie będzie mieć dzieci w ogóle, 50% zaś
będzie miało zaledwie jedno dziecko25. Wraz z tymi trendami rośnie społeczna akceptacja dla par bezdzietnych (DINKS) lub funkcjonujących w formie
weekendowej (LAT), świadomie decydujących się na poświęcenie karierze
zawodowej26.
Współczesna rodzina, asymilując ponowoczesne zjawiska, ulega zatem wyraźnej transformacji. Małżonkowie i rodzice stają przed zadaniem kreowania
własnego rodzinnego projektu27. Nie mogą kopiować już nieaktualnych cech
własnej rodziny pochodzenia. I chociaż rodzina przestaje być środowiskiem
wychowawczym, w którym małżonkowie mogą osiągnąć dojrzałość osobową,
to jednak stają oni przed koniecznością wypracowania skutecznych sposobów
kultywowania dziedzictwa właściwej natury małżeństwa i rodziny28.
W kulturze ponowoczesnej osłabieniu ulega funkcja socjalizacyjno-wychowawcza i ideologiczna (światopoglądotwórcza) rodziny29. Starsze pokolenie oraz
jego przekaz światopoglądowy nie jest w stanie konkurować z wyrafinowanymi
przekazami docierającymi z mediów. Styl życia młodego pokolenia istotnie
się różni od stylu pokolenia rodziców. Młode osoby często w otwarty sposób
kontestują, a nawet odrzucają wzory życia dorosłych (religia, małżeństwo, tradycyjne wartości, normy obyczajowe)30. Świat przenikający do rodziny poprzez
elektroniczne media w subtelny sposób degraduje środowisko społeczno-kulturowe rodziny, nasycając je antywartościami. Proces ten określa się mianem
P. Sztompka, Socjologia zmian społecznych, Kraków 2005, s. 82-86.
T. Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2011, s. 368.
26
Tamże.
27
O tym zob. np.: A. Mitręga, Od rodziny posttradycyjnej do postmodernistycznej – współczesne modele relacji rodzinnych, w: Współczesna rodzina w sytuacji zmiany, red. E. Jurczyk-Romanowska, L. Albański, Jelenia Góra 2011, s. 55-84.
28
B. Parysiewicz, Zagrożenia małżeństwa i rodziny, „Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej” 4/2012(59), s. 28.
29
Zob. więcej na ten temat np. w: A. Kamińska, Miejsce rodziny w życiu człowieka ponowoczesnego, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Pedagogika” 2016, z. 13,
s. 79-88.
30
Do takich wniosków prowadzą m.in. badania socjologiczne prowadzone przez Janusza
Mariańskiego. Zob. np. J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym: studium
socjologiczne, Warszawa 2010; tenże, Sens życia, wartości, religia: studium socjologiczne,
Lublin 2013; tenże, Wiara i wierzenia Polaków w niestabilnej nowoczesności: analiza socjologiczna, Lublin 2014; tenże, Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych:
studium socjologiczne, Toruń 2016.
24
25
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„medializacji rodziny”31. Rodzina nie jest już w stanie weryfikować i kontrolować
informacji, które na nią oddziałują. Objaśnianie świata przestało być obszarem
zarezerwowanym dla rodziców i dziadków.
Ponowoczesne przemiany wpływają również na porozumiewanie się w rodzinie i repertuar metod wychowawczych stosowanych wobec dzieci32. W efekcie decydują nie tylko o jakości aktywności wychowawczej rodziców. Mają też
istotne znaczenie dla wychowania młodzieży do życia w rodzinie.
Implikacje merytoryczne i metodyczne
Zmiany społeczne i kulturowe w ponowoczesności rodzą określone wyzwania
w obszarze wychowania młodzieży do życia w rodzinie. Zarówno rodzice, jak
i nauczyciele zobowiązani są do ukazywania rodziny jako jednej z kluczowych
wartości dla człowieka33. Z tym wiąże się potrzeba uświadamiania młodzieży, że
rodzina stanowi podstawową komórkę społeczną, w której można prawidłowo
rozwijać się we wszystkich sferach, dorastać, dojrzewać oraz przygotowywać do
podjęcia ról życiowych, w tym także roli matki lub ojca, odkrywać uniwersalne
wartości i przejmować zwyczaje kultywowane w rodzinie pochodzenia34.
Pamiętając o tym, że alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego tylko
z pozoru sprzyjają samorealizacji osoby i stają się źródłem szczęścia, w dialogu
z młodzieżą należy krytyczne analizować wszystkie sprzeczności i negatywne konsekwencje typowej dla ponowoczesności wizji małżeństwa i rodziny35.
Niewątpliwie tak określone działania wychowawcze mają istotne znaczenie
w kształtowaniu przekonań i postaw prorodzinnych. Wspomagają proces wspierania młodzieży w kształtowaniu zdolności dokonywania właściwych, mądrych
i odpowiedzialnych wyborów.
W kontekście wpływów ponowoczesności na jakość myślenia, odczuwania
i działania młodego człowieka za istotne uznać należy stwarzanie młodzieży
okazji do odkrywania i przeżywania trwałych wartości, które ukierunkowują
myślenie i działanie człowieka, dostarczają właściwych wzorów postępowania,
a także wpływają na kształtowanie się postaw społecznych. Procesom tym winno towarzyszyć ukazywanie prawdy obiektywnej i cnót moralnych jako trwałych
31

32
33

34
35

Szerzej o tym zob. np. w: A. Regiewicz, J. Wrońska, Widowiskowość i audiowizualność
w dobie ponowoczesności, t. 1, Częstochowa 2012.
Zob. o tym np. w: M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002.
Pisze o tym np. R. Skrzypniak, w: Wartości w procesie wychowania rodzinnego, „Roczniki
Socjologii Rodziny” 2000, nr 12, s. 31-47.
Tamże.
M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, dz. cyt., s. 72 i nast.
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punktów odniesienia dla dokonywanych wyborów i ocen moralnych. Nie mniej
istotne wydaje się zarówno demaskowanie antywychowawczych opinii na temat
łatwego szczęścia osobistego, które można osiągnąć bez prawdy o sobie, cierpliwości, pracy i miłości, jak też promowanie wartościowych pragnień i aspiracji
życiowych36. Wymaga to odwołania się do trwałych wartości oraz ukazywania
młodzieży wszystkich wymiarów ludzkiej egzystencji, a więc wielkości i niezwykłości człowieka, jego potencjału rozwojowego, jak również ograniczeń czy słabości. Sam jednak przekaz wiedzy nie wystarczy. Rozsądne, a zarazem skuteczne
wydaje się stwarzanie młodzieży okazji do aktywnego udziału w procesie rozpoznawania zarówno wartości rodziny, jak też trwałych więzi międzyludzkich,
opartych na odpowiedzialnej i ofiarnej miłości. Integralnie z tym związane jest
zaangażowanie rodziców oraz nauczycieli w proces wspierania młodzieży w formowaniu wszystkich sfer rozwoju osobowego, a więc płciowej, seksualnej, intelektualnej, emocjonalnej, moralnej, duchowej, społecznej i religijnej37. Trudno
bowiem właściwie wychowywać młodzież do życia w rodzinie bez całościowego
spojrzenia na człowieka, jego naturę, potencjał rozwojowy, pragnienia, potrzeby,
aspiracje, możliwości i ograniczenia. Stąd też zarówno rodzice, jak i nauczyciele,
chcąc rzetelnie, mądrze, odpowiedzialnie wspierać młodzież w holistycznym
rozwoju, nie mogą rezygnować z całościowego i realistycznego rozumienia młodych osób, które żyją i podlegają wpływom kultury ponowoczesnej. Zadaniem
rodziców i nauczycieli jest również uczenie młodzieży realistycznego myślenia
oraz ofiarnej i odpowiedzialnej miłości. „Chodzi o to, by – jak trafnie zauważa
Marek Dziewiecki – wychowanek uczył się coraz lepiej rozumieć siebie i innych
ludzi oraz coraz mądrzej kochać siebie i innych”38.
Wyżej wymienionym działaniom winno towarzyszyć zaangażowanie rodziców i nauczycieli w ukazywanie pozytywnych wzorców życia małżeńsko-rodzinnego, kształtowanie realistycznego myślenia, formowanie dojrzałego sumienia i promowanie dojrzałej wolności. Równie istotne wydaje się towarzyszenie
młodzieży w nabywaniu umiejętności okazywania szacunku samemu sobie
i innym osobom w rodzinie. Dokonuje się to między innymi przez odkrywanie
obiektywnych prawd i norm życia społecznego oraz przeżywanie i interioryzację takich wartości, jak np.: miłość, przyjaźń, życie rodzinne, prawo każdego
człowieka do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, szlachetność, męstwo,
wytrwałość, życzliwość39.
Charakterystyczny dla ponowoczesności kult ciała, piękna fizycznego, młodości oraz seksualności wyznacza zadania związane ze wspieraniem
36
37
38
39

Tamże, s. 114 i nast.
Tamże, s. 43 i nast.
M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, dz. cyt., s. 29.
Tamże, s. 126 i nas.
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młodzieży w zrozumieniu i akceptacji własnej płciowości, wartości ludzkiej
seksualności, starości, choroby i cierpienia. Wymaga to ukazywania godności
każdego człowieka, także chorego i starszego. Z tym wiąże się konieczność
wskazywania na wzorce właściwego postępowania, wzbudzania pozytywnych
emocji i motywowania do okazywania szacunku innym osobom. Działaniom
tym winien towarzyszyć dialog w rodzinie i szkole na temat sensu życia, ludzkiej płciowości i seksualności, prawa każdego człowieka do życia i obrony
własnej godności. Jednocześnie zarówno do priorytetowych zadań wychowawczych rodziców, jak również nauczycieli należy motywowanie młodzieży
do samowychowania, które odgrywaważną rolę w kształtowaniu umiejętności
i postaw społecznych.
Tak określone działania rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania młodzieży do życia w rodzinie wymagają odpowiednich rozwiązań metodycznych.
Do nich zaliczyć należy m.in. eksponowanie wartości, demaskowanie zagrożeń,
wzbudzanie pozytywnej motywacji, posługiwania się językiem precyzyjnym,
jednoznacznym, konkretnym, zrozumiałym dla młodzieży, powoływanie się na
ludzkie doświadczenia i analizowanie ich w klimacie otwartości, zaufania, dialogu oraz odwołanie do potrzeb i aspiracji młodzieży. Ważną rolę gra również
„stawianie wymagań i egzekwowanie konsekwencji popełnianych błędów”40.
Chodzi zatem o rezygnację z moralizowania, nakazywania, straszenia, kontrolowania, przymuszania i zakazywania na rzecz proponowania obiektywnych
wartości oraz kochania w sposób mądry i wychowujący41.
Doceniając znaczenie wyżej wymienionych treści i sposobów wychowania
młodzieży do życia w rodzinie, nie można zapominać, że podstawową wartością i warunkiem skutecznego wychowania jest przykład życia rodziców
i nauczycieli oraz posługiwanie się pozytywną motywacją. Wzajemna miłość
rodziców, dialog w rodzinie i w szkole, miłość wychowawcza nauczycieli,
otwartość, zrozumienie, akceptacja wychowanków oraz harmonijna współpraca rodziców z nauczycielami sprzyjają mądremu wychowaniu młodzieży
do życia w rodzinie.
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Streszczenie
Wychowanie młodzieży do życia w rodzinie wiąże się integralnie z przemianami społecznymi i kulturowymi. Dotyczy bowiem różnych sfer rozwoju indywidualnego i społecznego wychowanków. W jego realizację mniej lub bardziej świadomie czy też z różnym
poczuciem odpowiedzialności angażują się rodzice i nauczyciele. Pamiętając o tym, że
współczesna kultura ponowoczesności wpływa na jakość aktywności wychowawczej rodziców i nauczycieli w zakresie wychowania do życia w rodzinie, w niniejszym artykule
najpierw zwrócono uwagę na zjawiska typowe dla ponowoczesności. W tym kontekście
przedmiotem analiz uczyniono kwestie merytoryczne i metodyczne związane z wychowaniem młodzieży do życia w rodzinie nie tylko w powiązaniu z aktywnością edukacyjną nauczycieli, ale również rodziców. Za istotne uznano demaskowanie współczesnych zagrożeń oraz udzielanie wychowankom kompetentnego wsparcia w integralnym
rozwoju i przygotowaniu do podjęcia ról życiowych. Tak określona problematyka jest
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ważna i aktualna. Ma wyraźny wymiar praktyczny. Koncentruje się wokół aktywności
wychowawczej związanej ze wspieraniem młodzieży w rozpoznawaniu, przeżywaniu
i akceptowaniu wartości.
Słowa kluczowe: wychowanie do życia w rodzinie, młodzież, postmodernizm,
wartości, rodzina, szkoła
Summary
Education of youth for family life in the context of postmodernity
Education of youth for family life is integral to social and cultural transformations,
as it concerns different spheres of the individual and social development of students.
Parents and teachers, more or less intentionally and with different responsibility levels,
are involved in its implementation. Remembering that the contemporary culture
of postmodernity affects the quality of educational activities undertaken by parents
and teachers as regards education for family life, this paper primarily focuses on
phenomena typical of postmodernity. In this context, the analysis covers substantive and
methodological issues related to education of youth for family life not only in relation
to the educational endeavours of teachers, but also of parents. It has been considered
important to expose contemporary threats and to provide students with adequate
support in their integral development and preparation for taking on social roles. The
subject matter defined in this way is important and up-to-date with a clear, practical
dimension. It focuses on the educational activities related to assisting young people in
recognizing, experiencing and accepting values.
Keywords: education for family life, youth, postmodernity, values, family, school
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In vitro – perspektywa także wychowawcza

Wprowadzenie
Apogeum dyskusji o in vitro mamy zapewne za sobą. Dodajmy z ostrożnością:
jak na razie. Dyskusja ostatnich lat ujawniła pewną grę perspektyw, tak w obszarze poznania, jak działania. Mieliśmy zatem perspektywy: medyczną, etyczną,
prawną, polityczną wreszcie. Mieliśmy do czynienia z zabiegami o odkrycie
prawdy o człowieku, ale i ze staraniami na rzecz organizowania niewiedzy, sporu,
manipulacji, gry interesów1. Z zabiegami o ratowanie człowieka, ale i staraniami
o ratowanie kasy. Na tle tego, co w debacie publicznej już powiedziano, spróbujmy zobaczyć i zaakcentować jeszcze jedną perspektywę. Wychowawczą. Chyba
niezbyt często ją dostrzegano, choć w klimacie dyskusji była nieuchronnie stale
obecna. Ten tom składamy ze słowami najwyższego szacunku i przyjaźni naszemu drogiemu Jubilatowi, o. prof. Zbigniewowi Markowi SJ, przez dziesiątki
lat tak mocno zaangażowanemu w problematykę pedagogiczną i katechetyczną.
Niech zatem i ten szkic przyjmie jako Jemu dedykowany.
Wielość perspektyw
Perspektywą poniekąd wyjściową była od początku zaistnienia zjawiska perspektywa medyczna. Wszak metoda zapłodnienia pozaustrojowego zrodziła
się jako antidotum na nieefektywność leczenia niepłodności. Powstała jako
prokreacja stechnicyzowana, mająca rodowód w sztucznej inseminacji. Brak
tu miejsca, a pewnie i potrzeby, na szczegółowy opis samej metody2. Niech
**

1

2

Prof. dr hab. Andrzej Potocki OP – socjolog i teolog, profesor zwyczajny w Instytucie
Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.
Zob. T. Stec, Argumenty, które chrześcijanin może użyć w dyskusji o IVF, „Premislia Christiana” 2014/2015, t. 16.
Więcej zob. np. K. Szyncel, Sztuczne zapłodnienie, Kraków 2010.
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wystarczy podkreślenie, że mamy do czynienia z laboratoryjnym połączeniem
plemników z pobranymi od kobiety jajeczkami i wprowadzeniem powstałych w ten sposób zarodków do jamy macicy. O ile zarodek tu się zagnieździ,
następuje naturalny rozwój ciąży. To perspektywa medyczna każe dostrzec
zagrożenia dla zdrowia i życia zarodków (zarodka). Narażone są zarodki
wprowadzone do organizmu kobiety, ale jeszcze bardziej te pozostałe, zwane nadliczbowymi. O ile zostały zamrożone w ciekłym azocie, czekają – to
w zasadzie się zakłada – na wykorzystanie w przyszłości. Badania z 2005 roku
dokumentowały, że w Europie średnio 85-90% zamrożonych embrionów obumierało. Te, które skierowano do urodzenia, miały wyższą od przeciętnej dla
ciąż naturalnych podatność na wady anatomiczne (zniekształcenia) i schorzenia. Zagrożenie dla zdrowia matki występuje już na etapie nieodzownej dla
namnożenia jajeczek hiperowulacji, zwiększającej ryzyko raka jajnika i piersi.
Laparoskopowe pobranie jajeczek (dzięki perforacji jamy brzusznej) niesie
ryzyko uszkodzenia jelit lub układu krwionośnego. Propagatorzy metody
in vitro usilnie forsowali i forsują tezę o braku negatywnych konsekwencji
genetycznych u osób rodzących się w wyniku procedury zapłodnienia pozaustrojowego. W reakcji na te głosy Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski do spraw Bioetycznych 24 czerwca 2013 roku wydał komunikat
„w sprawie manipulacji informacjami naukowymi dotyczącymi procedury
in vitro”. W załączniku przedstawił wybrane piśmiennictwo dokumentujące
„procentowo znaczące występowanie negatywnych zmian u dzieci poczętych
metodą zapłodnienia pozaustrojowego”3.
W perspektywie etycznej wypada skrótowo wskazać, iż logika daru życia
została w in vitro zastąpiona logiką produkcji. Tak stanęła fundamentalna
dla debaty o człowieku problematyka godności osoby, szacunku dla życia,
a wreszcie manipulacji tym życiem. Jak się okazało, „dobro jednej osoby, będącej w potrzebie, osiąga się kosztem innych osób lub też kosztem ich godności osobowej i praw”4. To kazało ludziom i środowiskom wrażliwym na
perspektywę etyczną uznać in vitro za metodę z gruntu złą. Bo oto osoby
traktowane są instrumentalnie jako przedmioty zaspokajające pragnienia
innych osób. Tymczasem osoba nie może być sprowadzona do rangi dobra
użytecznego, służącego zaspokojeniu czyichś pragnień. Mamy tu również zakłócenie godności osobowej aktu małżeńskiego: poczęcie bez aktu osobowego.
W perspektywie etycznej widzieć też trzeba zagrożenie godności osobowej
dziecka – nawet tego, któremu dano się urodzić. Oto wyprodukowane ono
3
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Obszerną bibliografię medyczną i biomedyczną na ten temat zebrał też J. Wróbel, Prokreacja technicyzowana – wyzwania etyczne, „Roczniki Teologii Moralnej” 2009, nr 1, s. 200202.
Tamże, s. 183.
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zostało w pewnym procesie biotechnologicznym, okazało się produktem
ludzkiej pracy. W całym procesie in vitro najpierw jajeczko i plemnik, potem
zarodek poddany jest decydenckiej władzy osób postronnych; wszak rodzice
wycofali się bardzo szybko5. Trudno zatem nie mówić o uprzedmiotowieniu
dziecka. Tymczasem godność dziecka wymaga, by było ono traktowane jako
cel, nie jako środek do jakiegoś celu stojącego poza nim (na przykład tak
zwanego szczęścia rodziców). By było wartością samą w sobie i dla siebie
samej. Obok staje jeszcze kwestia syndromu podobnego do poaborcyjnego: po
okresie satysfakcji z dziecka uświadomienie przez rodziców, że za jego życiem
stoi cena śmierci jego nienarodzonego rodzeństwa. Też świadomość, pewnie
szczególnie dotkliwa dla kobiety, że w stanie zamrożenia czekają jej następne,
nieimplantowane dzieci. Także pytanie: co z nimi zrobić? I sprawa przeżyć
dziecka z próbówki po latach – gdy już będzie świadome, że jego życie zostało
okupione śmiercią braci i sióstr.
Perspektywę etyczną uwyraźnia nauczanie Kościoła katolickiego: powszechnego, a także tego, który jest w Polsce. Problem podejmuje „Katechizm
Kościoła Katolickiego”, lokując swą wypowiedź w sekcji o znamiennym tytule Dziecko jako dar (n. 2375-2377): „Techniki, które powodują oddzielenie
rodzicielstwa wskutek interwencji osoby spoza (oddawanie spermy lub jaja,
macierzyństwo zastępcze) są głęboko niegodziwe. Techniki te (sztuczna inseminacja i sztuczne zapłodnienie heterologiczne) naruszają prawo dziecka do
urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy połączeni są węzłem małżeńskim” (n. 2376). Ważne są dokumenty Kongregacji Nauki Wiary: Donum
Vitae. Instrukcja o szacunku dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego
przekazywania (1987) oraz instrukcja Dignitas personae dotycząca niektórych
problemów bioetycznych (2008). Wyraźnie w duchu tych dokumentów lokowały
się wypowiedzi polskich hierarchów z ostatnich lat. Interesujące byłoby prześledzić ich tonację; jak ewoluowała od przywoływania nauczania Jana Pawła II –
od stonowanych informacji i wyrazów ufności przez delikatne, acz stanowcze
prośby aż po coraz bardziej natarczywe domaganie się poszanowania ludzkiego
życia i konieczność szukania chroniących je rozwiązań. Widzieć tu trzeba list
Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski do polskich parlamentarzystów z 8 grudnia 2007 roku, zresztą już określający in vitro jako „rodzaj wyrafinowanej aborcji”. Widzieć trzeba obszerne „Oświadczenie Zespołu Ekspertów
KEP ds. Bioetycznych w porozumieniu z Prezydium Konferencji Episkopatu
Polski” z 24 marca 2010 roku, gdzie starannie wyeksponowano „argumentację biomedyczną”. Dalej postawić należy, datowany na 18 października 2010
roku, wspólny list przewodniczącego KEP, przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP oraz Przewodniczącego Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych
5
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do grona osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie. Do szerszego
obiegu stanowisko i przestrogi Kościoła wprowadził w tym czasie komunikat
z 352. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (20 czerwca 2010):
„Technologia ta [in vitro – A.P.] pociąga za sobą przewidywane i planowane
uśmiercanie istot ludzkich w fazie embrionalnej. Jest zarazem instrumentalnym i przedmiotowym ich traktowaniem. Poprzez laboratoryjne namnażanie
embrionów obciąża poważną odpowiedzialnością moralną wobec ich życia
i ludzkiej godności. Metoda ta jest niezgodna z prawem Bożym i naturą człowieka”. Kolejny, obszerny dokument Episkopatu O wyzwaniach bioetycznych,
przed którymi stoi współczesny człowiek był przyjęty na 361. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski 5 marca 2013 roku. Mocno wzywał do
podmiotowego traktowania życia ludzkiego.
Perspektywy prawna i polityczna dochodziły do głosu przede wszystkim
w kontekście debaty (parlamentarnej, medialnej) związanej z poszukiwaniem
regulacji prawnych dotyczących stosowania metody in vitro. Apogeum owej
debaty przypadło na czas negocjowania i przyjmowania przez Sejm oraz Senat
projektu odnośnej ustawy6. W debatę nad kształtem projektowanych w ustawie rozwiązań wyrazistym głosem wszedł także Kościół katolicki; tak na etapie prac legislacyjnych, jak i komentując już przyjęte rozwiązania. W „Głosie
Prezydium Konferencji Episkopatu” z 4 marca 2015 roku uznano za konieczne
stworzenie narodowego programu autentycznego leczenia niepłodności. Zaakcentowano, że projektowana ustawa powinna zatem wspomagać rozwój
klinik gwarantujących takie leczenie, a nie promować sztucznie wspomaganą prokreację. Odrzucając medialnie lansowane zarzuty wobec Kościoła,
biskupi podkreślili jednoznacznie, że dzieci powołane do życia metodą in
vitro „należy przyjąć z miłością i szacunkiem, na który zasługują tak samo
jak dzieci poczęte naturalnie”. Jeszcze 31 marca 2015 roku został ogłoszony
„Apel Prezydium KEP ws. rozpoczęcia prac nad projektem ustawy o medycznym wspomaganiu prokreacji”, wzywający rząd do opracowania medycznie
zasadnego programu leczenia niepłodności. Odnosząc się do projektu ustawy,
zaznaczono: „Zarodek ludzki jest traktowany na równi z grupą komórek lub
tkanką, co oznacza to samo, gdyby żyjącego człowieka sprowadzić do zespołu
organów. Jest to podstawowa i zarazem nieusuwalna wada projektu proponowanego przez rząd”.
Te starania nie okazały się skuteczne i Sejm dnia 25 czerwca 2015 roku
przyjął opartą na projekcie rządowym ustawę o leczeniu niepłodności (Dz.U.
poz. 1087). Określono tu, że procedura in vitro będzie dostępna po wyczerpaniu
6

O ówczesnych dylematach parlamentarzystów sytuujących się w obszarze poszukiwań
kompromisu moralnego i kompromisu politycznego zob. np. B. Łoziński, Problem z in vitro,
„Homo Dei” 2015, nr 3.
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innych metod stosowanych przynajmniej przez rok. Liczbę tworzonych zarodków ograniczono do sześciu. Zabroniono ich tworzenia w celach innych
niż zapłodnienie pozaustrojowe. Ustalono zasady dotyczące przechowywania
i przekazywania zarodków. Podstawowe postulaty Kościoła nie zostały jednak
uwzględnione. W oświadczeniu wydanym już w dniu przyjęcia przez Sejm
ustawy Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wyraziło rozczarowanie wynikiem głosowania oraz wskazało sprzeczność przyjętych regulacji z nauczaniem papieża Franciszka i oczekiwaniami polskich biskupów. Następnego dnia
Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP wydał oświadczenie, wskazując, iż
ustawa „niesie tak wiele negatywnych konsekwencji medycznych, etycznych,
społecznych i prawnych, że należy ocenić, iż mamy do czynienia z klęską etyki
w medycynie i w polityce. (...) Ustawa ta ostatecznie nie służy rodzinie, burząc
podstawowe dla rozwoju dziecka więzi pochodzenia”. Jeszcze raz, komunikatem z 7 lipca 2015 roku, zatem przed debatą w Senacie, Prezydium Konferencji
Episkopatu Polski podjęło próbę interwencji. Przywołując znane nam już argumenty, apelowało: „W roku św. Jana Pawła II, patrona rodzin i obrońcy życia,
prosimy Senatorów o odważne odrzucenie proponowanej ustawy”. Zabiegi te
okazały się nieskuteczne, co ostatecznie umożliwiło prezydentowi RP złożenie
pod ustawą podpisu. Komentując podpisanie przez prezydenta Bronisława
Komorowskiego ustawy „o leczeniu niepłodności”, abp Henryk Hoser, przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, określił ten dokument
jako skrajnie liberalny i permisywny. Jako taki – zaznaczył – będzie wymagał
poprawy i dostosowania go do elementarnych praw człowieka, przede wszystkim prawa do życia.
Ogląd empiryczny
Badania poglądów Polaków na metodę zapłodnienia pozaustrojowego realizowano kilkukrotnie. Cenny walor powtarzalności miały badania Centrum
Badania Opinii Społecznej (CBOS)7. Kwestią kluczową było określenie zasięgu
aprobaty dla opinii, że w sytuacji, kiedy małżeństwo z racji niepłodności którejś
z małżeńskich stron nie może mieć dzieci, powinno uzyskać możliwość dokonania zabiegu zapłodnienia poza organizmem kobiety. Oto wyniki badań z paru
przekrojów czasowych.

7

Zob. np. CBOS, Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro, Komunikat z badań, BS/96/2010,
Warszawa 2010; CBOS, Postawy wobec stosowania zapłodnienia in vitro, Komunikat
z badań, BS/121/2012, Warszawa 2012. CBOS, Opinie o dopuszczalności stosowania
zapłodnienia in vitro, Komunikat z badań, nr 96/2015, Warszawa 2015.
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Czy w sytuacji kiedy małżeństwo nie może mieć dzieci,
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Badania w latach
1995

2005

2015

w odsetkach

Zdecydowanie powinno

44

46

53

Raczej powinno

29

30

23

Raczej nie powinno

8

9

9

Zdecydowanie nie powinno

8

6

8

Trudno powiedzieć

11

9

7

Źródło: CBOS, Opinie o dopuszczalności stosowania zapłodnienia in vitro, Komunikat z badań,
nr 96/2015, Warszawa 2015, s. 2

Jak widać, aprobata dla korzystania z in vitro rosła, ostatnio zwłaszcza w kategorii osób wyrażających aprobatę w sposób zdecydowany. Regularnie zmniejszała się liczba osób, którym trudno było sformułować opinię. Zrozumiałe, że
aprobata słabła w odniesieniu do par żyjących w stałym związku, lecz niebędących małżeństwem, a jeszcze bardziej w stosunku do pragnących urodzić
dziecko kobiet niemających męża ani stałego partnera. Rozumiemy, że poziom
aprobaty dla in vitro jest wyraźnie skorelowany z poziomem religijności (im
częstsze praktyki religijne, tym aprobata dla in vitro słabsza) oraz z preferencjami politycznymi (najwyższy poziom dezaprobaty in vitro u elektoratu PiS).
Kwestią budzącą szczególnie wiele kontrowersji jest tworzenie i los zarodków zwanych nadliczbowymi. Powoli, ale wyraźnie rosła liczba zwolenników
in vitro niesprzeciwiających się tworzeniu takich zarodków: w 2009 roku 49%,
w 2010 roku 51%, w 2012 roku 56%, ale w 2015 roku już tylko 51%8. Być może
mamy tu sygnał skuteczności działań środowisk występujących przeciw stosowaniu tej metody. Ten ostatni wynik wymaga weryfikacji przy kolejnych
badaniach. Jednak ze skali przyzwolenia na tworzenie nadliczbowych zarodków – daje je przecież połowa respondentów z ogólnopolskiej próby reprezentatywnej – wnosić wolno, iż argumentacja etyczna nie jest tą, z którą większość
respondentów chciałaby się liczyć.
Nauczanie Kościoła na temat zapłodnienia pozaustrojowego jest – jak pamiętamy – klarowne. Co więcej, na pytanie w sondażu CBOS z 2010 roku: „Czy
wie Pan(i), jaki jest stosunek Kościoła katolickiego do stosowania zapłodnienia
in vitro?” (w badaniach późniejszych, to jest z 2012 i 2015 roku, tego pytania nie
zadano, stąd zatrzymujemy się przy wynikach sprzed lat kilku), aż 84% próby
ogólnopolskiej dało odpowiedź: „Kościół katolicki potępia stosowanie zapłodnienia in vitro”, zaś ledwie 1% oceniało, że Kościół akceptuje tę metodę. Mimo
8

CBOS, Opinie o dopuszczalności, dz. cyt., s. 8.
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tej wyraźnej orientacji w podstawowej linii nauczania Kościoła większość badanych nie uznała za grzech stosowanie bądź wspieranie zapłodnienia in vitro.
Zdaniem respondentów CBOS nie popełniają grzechu ani kobiety poddające
się temu zabiegowi (według opinii 69% badanych), ani osoby popierające prawo
dopuszczające zapłodnienie in vitro (68%), ani politycy uchwalający odnośne
prawo (67%), ani lekarze wykonujący zabiegi (66%). Szeroki jest więc zasięg
tych, którzy znając wymóg moralny Kościoła, nie identyfikują się z nim i konstruują na własny użytek osobisty projekt moralny. Dorzucić wszak trzeba, że
osoby deklarujące intensywny udział w praktykach religijnych wyraźnie częściej
akcentowały grzeszny charakter działań na rzecz stosowania in vitro9. Wolno
skomentować, że metodę tę Polacy rozpatrują przede wszystkim w kategoriach
utylitarnych, słabiej w kategoriach moralnych. Z pewnością widać tu wpływ
mediów promujących in vitro jako skuteczną drogę do rodzicielskiej satysfakcji
małżonków i niestawiających pytania o cenę poczętego życia, jaką na tej drodze –
i to na kolejnych jej etapach – trzeba zapłacić10. Dochodzą tu jeszcze notowania
szczęścia rodzinnego tradycyjnie sytuującego się bardzo wysoko w rankingach
wartości życiowych Polaków11. Metoda in vitro ma temu szczęściu sprzyjać;
w niektórych przypadkach wręcz je generować. Wypada tu zresztą dostrzec
szerszą perspektywę. W życiu zbiorowym szuka się dziś rozwiązań pragmatycznych, dających szansę sprawnego osiągnięcia celów. Zwraca się większą uwagę
na efektywność działania niż na jego wartość. Polacy w znacznej liczbie zdają się
nie rozumieć racji etycznych i to mimo zastrzeżeń i argumentacji Kościoła. Ta
ostatnia okazuje się nieprzekonująca. Dla wielu – banalna i nieżyciowa; zwłaszcza dla tych, którzy uzyskali dziecko metodą in vitro12.
Owa wspomniana szersza perspektywa to całościowo traktowany obszar życia seksualnego i małżeńskiego. Wiadomo z wielu badań, że mocno wyemancypował się on spod wpływów religijnych instytucji normotwórczych. Wolno sądzić, że to zjawisko osłabienia związku między moralnością i religią jest przede
9

10

11

12

CBOS, Etyczne aspekty zapłodnienia in vitro, dz. cyt. Z perspektywy tej kwestii interesująco
zapowiadają się badania E. Michalik, Postawy wobec in vitro a religijność warszawskich
studentów (praca magisterska IPSiR UW w przygotowaniu).
Zwłaszcza na etapie przygotowań regulacji ustawowej prasa kolorowa oraz kobieca epatowały czytelniczą publiczność materiałami mającymi dokumentować szczęście małżonków,
którzy uzyskali potomstwo dzięki in vitro.
Niedawne badania CBOS wykazały, że rodzina jest wyraźnie na pierwszym miejscu
w rankingu wartości nadających sens ludzkiemu życiu. Zob. CBOS, Sens życia – wczoraj
i dziś, Komunikat z badań, nr 41/2017, Warszawa 2017, s. 5. Por. CBOS, Wartości i normy,
Komunikat z badań, nr BS/111/2013, Warszawa 2013, s. 2.
Wartościowe materiały na ten temat zebrała drogą wywiadów z małżeństwami po in vitro
K. Stefaniak, Metoda in vitro w doświadczeniu jej użytkowników, Warszawa 2017 (maszynopis IPSiR UW). Jest to praca magisterska przygotowana pod kierunkiem autora.
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wszystkim odpowiedzią na doraźne potrzeby respondentów opowiadających się
za łatwiejszymi w zastosowaniu wzorcami postaw moralnych. Wypada widzieć
tę sytuację w kontekście bardziej ogólnego procesu sekularyzacji moralności:
emancypowania się tej ostatniej spod wpływów religii. Sekularyzacja moralności prowadzi do pewnego typu moralnej autonomii oraz do indywidualizacji postaw i zachowań moralnych13. Sprawa stosunku Polaków do in vitro jest dogodnym polem obserwacji tego zjawiska. Jest zarazem symptomem swego rodzaju
„pęknięcia” religijności: jej słabej przekładalności na wybory moralne. W tej
sytuacji staje się oczywistym wyzwaniem dla wychowawczej pracy Kościoła.
W stronę wychowania
W świetle tego, co powiedzieliśmy, obok już na wstępie sygnalizowanych perspektyw, z jakich zwykle oglądamy in vitro, postawić wypada perspektywę wychowawczą. Prowadzi to nas do szerszej problematyki wychowania moralnego. Jest
ono niezbywalnym zadaniem rodziny, szkoły, Kościoła. Z badań sondażowych
CBOS możemy się jednak dowiedzieć – podoba się to nam czy nie – że polskie
społeczeństwo nie bardzo oczekuje od Kościoła podejmowania zadań w obszarze
wychowania moralnego (!). Pytani o dziedziny, w których Kościół powinien
mieć wpływ większy niż dotychczas, „moralność, obyczajowość, wychowanie
społeczne” (o wychowanie dzieci i młodzieży pytano oddzielnie), w 1999 roku
16% respondentów CBOS odpowiedziało aprobująco, w 2006 roku 11%. Oczekiwania zatem nie są duże, a przy tym malejące14. Trudno wykluczyć, że na takim
wyniku ważyło w jakiejś mierze rozczarowanie stylem funkcjonowania – również
duszpasterskiego – niektórych księży. Także medialny wizerunek tego funkcjonowania. Zwłaszcza u młodego pokolenia zastrzeżenia do duchowieństwa są
wyraźne. To już w skromnej mierze dokumentowałem gdzie indziej15.
W tradycji europejskiej wychowanie moralne przez wieki było z definicji
wychowaniem chrześcijańskim. Próby separacji projektów wychowawczych
od zaplecza religijnego pojawiły się dopiero w oświeceniu. Podkreśla to wagę
społecznego kontekstu wychowywania moralnego przez katechezę. Ze swej
natury katecheza jest bowiem zależna z jednej strony od samoświadomości
katechizującego Kościoła, a z drugiej od oglądu rzeczywistości ziemskiej. Treści
13

14
15

O sekularyzacji moralności zob. np. J. Mariański, Kryzys moralny czy transformacja
wartości? Studium socjologiczne, Lublin 2001, s. 45-81; tenże, Moralność jako fakt społeczny,
w: Socjologia religii, t. 6: Moralność współczesnego społeczeństwa polskiego. Założenia
i rzeczywistość, red. J. Baniak, Poznań 2008, s. 23 i nast.; Podstawowe pojęcia socjologii religii
w eksplikacji ks. Janusza Mariańskiego, oprac. M. Marczewski, Lublin 2013, s. 131-143.
CBOS, Opinie o działalności Kościoła, Komunikat z badań, BS/37/2007, Warszawa 2007.
A. Potocki, O Kościele także socjologicznie, Warszawa 2017, s. 541-560.
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moralne katechezy odnoszą się do obu stron. Dobrze, że Jan Paweł II w Catechesi tradendae (1997) jako „najznakomitszą formę katechezy” uznał katechezę
dorosłych. To przecież głównie w jej ramach Kościół ma mówić o metodzie in
vitro. Tu jest przestrzeń na kształtowanie sumień16. „Dyrektorium katechetyczne
Kościoła katolickiego w Polsce” (2001) określa:
Wychowanie moralne polega przede wszystkim na formacji sumienia, bowiem
sama tylko wiedza o tym, co jest moralnie dobre, a co złe, nie wystarcza. Sumienie
zaś właściwie uformowane odpowiada w sposób wolny i odpowiedzialny na Boże
wezwanie. Ponieważ współczesna kultura niejednokrotnie wystawia sumienie wierzącego na próbę, dlatego wychowanie moralne winno z jednej strony otwierać
człowieka na łaskę i miłosierdzie, kształtując w ten sposób postawę pokuty i pojednania, a z drugiej – winno ukazywać związek pomiędzy wolnością i prawdą (n. 26).

Stąd rola katechezy, nie wyłączając katechezy dorosłych, w kształtowaniu sumienia; w tym w doprowadzeniu katechizowanego do przekonania o konieczności
osobistego wysiłku na rzecz prawidłowego kształtowania własnego sumienia.
Katecheza dostarcza narzędzi – zwłaszcza intelektualnych – pomocnych w tej
pracy. Ukształtowane w ramach katechezy sumienie pomoże wkomponować
osobiste wybory moralne w oczekiwania Kościoła jako instytucji będącej promotorem wartości i norm moralnych17.
Wychowywać trzeba całego człowieka. W ramach takiego wychowania w sposób naturalny pojawi się wychowanie moralne. Osłabienie roli religijnego zaplecza moralności zachęca do poszukiwania na wskroś osobistych rozstrzygnięć
moralnych. Wypada, by cała posługa duszpasterska Kościoła była wrażliwa na
obecność w niej problematyki moralnej, a w jej ramach szczególnie akcentowała
problematykę sumienia. Wypada pokazywać związek sumienia z prawdą; także
z prawdą o człowieku. Wypada akcentować znaczenie sumienia jako przestrzeni
ludzkiej wolności, lecz uczyć zarazem, czym jest wolność jako szansa na osobisty
rozwój. I bardziej środek niż cel. Tak debata o in vitro wprowadzana w doświadczenie Kościoła winna się stać debatą o człowieku i jego niezbywalnej godności.
Wypada już skonkretyzować nasz projekt wychowawczy. W wychowaniu
trzeba usilnie akcentować dwa zasadnicze wątki stanowiące moralne obciążenie
metody in vitro: (1) to, że przy in vitro nowe życie powstaje nie w wyniku aktu
małżeńskiego; mamy zatem nienaturalne oddzielenie prokreacji od aktu małżeńskiego współżycia; (2) to, że dochodzi do mniej lub bardziej intencjonalnego
zabijania ludzkich embrionów – poczętych ludzkich istot.
16

17

O pracy nad sumieniem i o dojrzewaniu sumienia zob. np. M. Sztaba, Pedagogiczne implikacje analizy faktu sumienia, w: Być człowiekiem sumienia. Interdyscyplinarny namysł
nad fenomenem sumienia, red. R. Ceglarek, M. Sztaba, Częstochowa 2015, s. 95-135.
Więcej zob. A. Potocki, Katechetyczna formacja sumienia w warunkach sekularyzacji
moralności, „Colloquia Theologica Ottoniana” 2016, nr 2.
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Należy zatem:
• Wychowywać do rozumienia i doceniania wartości życia, zatem patrzeć
na sprawę z perspektywy dobra, którego zaistnienie ma być obszarem
naszych starań i troski.
• Wychowywać do rozumienia, iż dziecko wypada uważać za ofiarowany
jego rodzicom dar Stwórcy, nie zaś jako dobro rodzicom należne na zasadzie realizacji ich życzenia.
• Wychowywać do rozumienie metody in vitro jako sposobu przedmiotowego traktowania ludzkiego ciała i jego „produktów” – gamet żeńskich
i męskich.
• Wychowywać do rozumienia, że w metodę in vitro wkalkulowany jest
proceder niszczenia (a w najlepszym razie narażenia za niszczenia) ludzkiego życia, czyli zarodków, które nie zostaną wprowadzone do organizmu kobiety.
• Wychowywać do rozumienia procedury in vitro w pełnym jej wymiarze,
także w nazywaniu rzeczywistości po imieniu, bez uciekania się do terminologii zaciemniającej prawdę o poczęciu się człowieka, jego życiu i śmierci.
• Wychowywać do rozumienia, że również bezdzietne życie małżeńskie ma
sens wypływający z faktu, iż małżonków łączy więź duchowo zanurzona
w miłości Bożej.
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Streszczenie
Z różnych perspektyw patrzymy dziś na metodę zapłodnienia pozaustrojowego in vitro.
Bo i ma ona rozmaite wymiary: medyczny, etyczny, prawny, polityczny. Autor zwraca uwagę i chce dowartościować jeszcze jeden: wychowawczy. Jest istotny, zwłaszcza
w świetle socjologicznego oglądu postaw społeczeństwa polskiego wobec metody in
vitro. Polacy na ogół znają opinię Kościoła katolickiego na ów temat. A jednak ich przyzwolenie na stosowanie tej metody, także na produkcję i przechowywanie zamrożonych
zarodków jest na dość wysokim poziomie. Argumenty utylitarne wyraźnie biorą górę
nad etycznymi. Zadania w obszarze wychowania moralnego stają zatem z dużą natarczywością.
Słowa kluczowe: zapłodnienie in vitro, małżeństwo, dziecko, moralność, wychowanie
Summary
In vitro – from the educational perspective
Today one can view in vitro extracorporeal fertilization from different perspectives.
Indeed, the problem has multiple dimensions: the medical, the ethical, the legal and
the political. The author highlights yet one more, i.e., educational. This dimension is
essential especially in the light of Polish society’s attitude towards in vitro. Polish people
typically know the opinion of the Catholic Church regarding this issue. Nevertheless,
their acceptance of applying this method as well as the production and storage of frozen
embryos is high, with utilitarian arguments dominating ethical ones. The challenges
posed by this to moral education are therefore sginificant ones.
Transl. Michał Chaberek OP
Keywords: in vitro fertilization, marriage, child, morality, education
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Żywienie osób starszych

Wprowadzenie
Późna dorosłość jest okresem, w którym następuje wiele zmian, zarówno w obrębie sfery psycho-społecznej, jak i medyczno-fizjologicznej. Do istotnych czynników zaliczymy tu przede wszystkim wykształcenie oraz aktywność umysłową
seniora; jego aktywność fizyczną, żywienie (otyłość i niedożywienie), a także
szereg innych zjawisk, jak narażenie na czynniki szkodliwe, np. nałogi i uzależnienia oraz czynniki środowiskowe: klimat, zanieczyszczenia wody, powietrza.
Tak więc starzenie jako proces fizjologiczny może być modyfikowany przez
wiele czynników, wśród których istotne znaczenie ma właściwe odżywianie.
Żywienie jest bowiem podstawowym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia, w wielu chorobach stanowi element profilaktyczny i leczniczy. Zaburzenia
wynikające z nieprawidłowego odżywiania są przyczyną chorób zależnych od
diety (miażdżyca, cukrzyca, otyłość) lub nasilają objawy chorób już istniejących.
W artykule autorzy zwracają uwagę przede wszystkim na fizjologiczne uzasadnienie podejmowania właściwego sposobu żywienia osób starszych.
Ogólna charakterystyka „starzenia się” i „starości”
Problematyka starzenia się i starości stanowi istotny obszar refleksji teoretycznej
i badawczej wielu dyscyplin naukowych. Przedstawiciele nauk przyrodniczych,
rozpatrując te pojęcia, zwracają szczególną uwagę na biologiczne przyczyny
starzenia się. Z kolei reprezentanci nauk społecznych bardziej kładą nacisk na
**
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poznanie cech i konsekwencji tych zjawisk dla wspólnot i społeczności. Wielość
podejść powoduje pewne trudności związane ze sformułowaniem szeroko akceptowanej definicji starości.
„Starzenie się” traktowane jest jako proces rozwojowy. W literaturze gerontologicznej często zwraca się uwagę na konieczność ujmowania tego pojęcia nie
tylko jako zjawiska biologicznego, ale także jako nieuchronnego, długotrwałego,
zróżnicowanego i wielowymiarowego procesu, który z jednej strony jest zależny
od człowieka, a z drugiej od różnych czynników: społecznych, ekonomicznych,
biologicznych, psychologicznych, ekologicznych, historycznych i kulturowych1.
Należy przy tym podkreślić, że osoby starzejące się nie stanowią jednorodnej
grupy, ani pod względem stanu zdrowia, ani życiowych doświadczeń.
Z kolei „starość” stanowi ostatnią fazę rozwoju osobniczego człowieka, następującą po dzieciństwie, młodości i dojrzałości. Elżbieta Trafiałek określa ją
jako fazę życia, wieńczącą dynamiczny proces starzenia się. Faza ta, określana
także końcową tercją życia, cechuje się: spadkiem wydolności organizmu, utratą
mobilności oraz osłabieniem odporności (starość biologiczna); ograniczeniem
możliwości adaptacyjnych i samotnością (starość psychiczna); zależnością od
innych ludzi i postępującą pauperyzacją (starość ekonomiczna) oraz funkcjonowaniem na marginesie życia społecznego (starość społeczna)2.
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dokonała podziału okresu starości
na trzy fazy. Okres życia w wieku 45-59 lat nazywany jest wiekiem przedstarczym, zaś ten przypadający na lata 60-74 to starość wczesna, nazywana też wiekiem starzenia się (III wiek). Lata 75-89 to starość dojrzała (IV wiek). Natomiast
90 lat i więcej oznacza długowieczność.
Barbara Szatur-Jaworska, Piotr Błędowski i Małgorzata Dzięgelewska wyróżnili sześć kategorii wieku starczego: biologiczny, demograficzny, psychiczny,
społeczny, ekonomiczny i socjalny3.
1) Wiek biologiczny określa ogólną sprawność i żywotność organizmu człowieka i jest bardzo zindywidualizowany. Wszystkie typy komórek, a tym
samym i narządy ulegają procesowi starzenia się, jednakże organizm
ludzki nie starzeje się równomiernie. W efekcie tego tempo procesu starzenia się jest dla każdego człowieka odmienne. Trudno zatem w sposób
precyzyjny ustalić dokładny czas przekroczenia przez człowieka granicy
starości, a tym samym określić wiek starości biologicznej. Próbuje się
1

2
3

A. Leszczyńska-Rejchert, Zagadnienia starzenia się i starości w ujęciu gerontologii i pedagogiki społecznej, w: Obszary zainteresowań pedagogów społecznych. Księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego, red. D. Zaworska-Nikoniuk, Olsztyn 2002, s. 254.
E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, Kielce 2006, s. 69.
B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgelewska, Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa 2006, s. 45-48.
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tego dokonać za pomocą różnych wskaźników, m.in.: biochemicznych
i antropologicznych.
2) Wiek demograficzny (inaczej chronologiczny) określa liczbę lat przeżytych przez człowieka. Większość badaczy za próg starości dla obu płci
uznaje 60. lub 65. rok życia.
3) Wiek psychiczny określa się na podstawie badania funkcji intelektualnych,
sprawności zmysłów, zmian osobowościowych, a także umiejętności adaptacyjnych jednostki. Złożoność i zróżnicowane tempo zmian psychicznych nie pozwalają na precyzyjne wyznaczenie progu starości psychicznej.
Należy zaznaczyć, że wiek psychiczny można próbować ustalić na dwa
sposoby: intrasubiektywnie – odwołując się do samooceny – bądź też
intersubiektywnie, odwołując się na przykład do opinii publicznej (w 1999
dorośli Polacy uznali, że początek starości wyznacza wiek 61 lat).
4) Wiek ekonomiczny jest związany z miejscem człowieka w społecznym podziale pracy, na podstawie którego klasyfikuje się ludzi na będących w wieku produkcyjnym oraz w wieku poprodukcyjnym. W sensie ekonomicznym
starszego człowieka określa się jako będącego w wieku poprodukcyjnym.
Osiągają go kobiety powyżej 60. roku życia i mężczyźni powyżej 65. roku
życia. Wiek poprodukcyjny stanowi początkową granicę dla „starości ekonomicznej”. Okres starości w ujęciu ekonomicznym objawia się zanikiem
aktywności ekonomicznej poza własnym gospodarstwem domowym.
5) Wiek społeczny stanowi odzwierciedlenie społecznej sytuacji człowieka.
Z wiekiem ulega zmianie charakter, zakres oraz hierarchia ról granych
przez niego. W tym przypadku starzenie się będzie polegało na zaniku,
ograniczeniu bądź też pojawieniu się odmiennych ról. Typową dla człowieka starszego rolą społeczną jest rola dziadka lub babci, jak również
emeryta (również w tym przypadku próba wyznaczenia dolnej granicy
starości okazuje się bardzo zawodna, chociażby dlatego, że dziadkami
zostają ludzie zarówno w wieku 40, jak i 50 i więcej lat).
6) Wiek socjalny (prawny) określa się analizując akty prawne odnoszące się do
odpowiednich dla wieku podeszłego świadczeń socjalnych, m.in. świadczeń
emerytalno-rentowych. „Starość socjalna” w tym ujęciu jest okresem otrzymywania licznych świadczeń zabezpieczenia społecznego na czas braku
możliwości samodzielnego zapewnienia sobie środków utrzymania. Jej próg
został wyznaczony przez politykę społeczną na wiek 60 lat dla kobiet i 65
dla mężczyzn. Z kolei za początek starości sędziwej uznano wiek 75 lat i od
tego momentu przysługuje człowiekowi zasiłek pielęgnacyjny4.
4

A. Grudziński, Zasadnicze wymiary starzenia się i starości – biologiczny, psychiczny i społeczny, w: Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość. Wybór materiałów konferencyjnych,
Łask 2012, s. 49-50.
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Biologiczny, psychiczny i społeczny wymiar starzenia się5
Odpowiedzialność za starzenie się organizmu wynika z trzech grup czynników:
1. uwarunkowań genetycznych warunkujących długość życia;
2. czynników środowiskowych mogących przyspieszyć proces starzenia się
(np.: brak ruchu, choroby, urazy, hałas, stres) lub go spowolnić (np.: dieta,
optymizm);
3. stylu życia człowieka.
Zmiany fizjologiczne w organizmie człowieka następują stopniowo. Wczesny
etap starości charakteryzują głównie przeobrażenia w wyglądzie zewnętrznym
(zmarszczki, siwe włosy) oraz zmiany w funkcjonowaniu zmysłów, szczególnie
wzroku, a następnie słuchu. Problemy zdrowotne nasilają się wraz z wiekiem
i powoli zmierzają ku niepełnosprawności6.
W miarę upływu czasu komórki tracą zdolność do reprodukcji i stopniowo
się degenerują. Medycyna w odniesieniu do starości wyróżnia dwa typy takich zmian: obniżenie sprawności fizycznej (ograniczona zdolność do wysiłku,
zwiększona męczliwość, a co za tym idzie ogólny spadek wigoru i aktywności)
oraz polipatoplogię (występowanie u tej samej osoby kilku dolegliwości naraz).
W okresie starości u około 80-85% ludzi pojawia się co najmniej jedna choroba.
Wśród najczęściej występujących chorób somatycznych w starości wymienia
się choroby infekcyjne, związane z obniżeniem odporności organizmu, choroby
układu krążenia, układu oddechowego, choroby narządu ruchu oraz choroby
układu hormonalnego, głównie cukrzycę7.
Wraz ze starzeniem się mózgu w zależności od intensywności tego procesu
pojawiają się także negatywne zmiany w psychice ludzkiej. Uwarunkowane
jest to różnymi czynnikami. Wśród nich wymienia się: opinię społeczną, która
narzuca nieprzychylny obraz starości; smutek i pesymizm wynikające z samego
faktu starzenia się, a będące efektem negatywnego postrzegania starości przez
społeczeństwo oraz doświadczenie życiowe zgromadzone w ciągu życia8. Elżbieta Trafiałek dodaje z kolei, że na funkcjonowanie psychiczne człowieka starego mogą niekorzystnie wpłynąć takie doświadczenia, jak utrata bliskiej osoby,
5
6

7

8

Szerzej: tamże, s. 51-56.
Z. Szarota, Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Kraków 2004, s. 38;
B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska, Podstawy gerontologii społecznej, dz.
cyt., s. 50.
M. Straś-Romanowska, Późna dorosłość. Wiek starzenia się, w: Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia, t. 2, red. nauk. B. Harwas-Napierała i J. Trempała,
Warszawa 2007, s. 265-266.
D. Zawadzka, D. Misiak, Starość jako ostatni etap życia człowieka, „Edukacja Dorosłych”
2006 (3), s. 28.
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samotność, lęk przed chorobą czy zniedołężnieniem9. Należy również zaznaczyć,
iż seniorzy odznaczają się pokaźnym doświadczeniem życiowym, dzięki któremu mogą z większym dystansem podchodzić do otaczającej ich rzeczywistości.
W okresie starości zachodzą także zmiany w relacjach między jednostką
a społeczeństwem. Najbardziej istotną z nich jest przejście na emeryturę. Wiąże
się ono ze zmianą dotychczasowego trybu życia, powstaniem nowych relacji
z rodziną, jak również ze społecznością10. Ponadto czas starości może wiązać się
z realizowaniem własnych pasji i zainteresowań.
Fizjologiczne uwarunkowania sposobu żywienia osób starszych
Powyżej opisany stan bio-psycho-społeczny funkcjonowania organizmu osoby
starszej oraz zmiany ustroju, jakie zachodzą w tym okresie, pozwala zwrócić
większą uwagę na proces fizjologicznych uwarunkowań sposobu żywienia seniora. Prawidłowe żywienie, stanowiące kluczowy element zdrowia, szczególnego znaczenia nabiera u osób starszych, u których naturalnie zwiększa się
ryzyko rozwoju dietozależnych przewlekłych schorzeń degeneracyjnych. Celem
postępowania dietetycznego u osób starszych jest zatem nie tylko prewencja, ale
również wtórna profilaktyka cywilizacyjnych chorób metabolicznych. W Polsce
obserwuje się bowiem wysoką częstość występowania przewlekłych chorób niezakaźnych, do których zaliczane są: choroby układu krążenia, otyłość, cukrzyca
typu 2, niektóre nowotwory i wiele innych. Zasadniczą rolę w ich prewencji
odgrywa zmiana stylu życia, a zwłaszcza poprawa sposobu żywienia polskich
seniorów. Jest ona konsekwencją tego, iż występująca w starszym wieku zwiększona chorobowość o charakterze przewlekłym wiąże się często z koniecznością
stosowania wielu ograniczeń pokarmowych. Jak zauważają Elżbieta Gabrowska
i Mikołaj Spodaryk, „ze względu na systematyczny wzrost liczebności populacji
osób w podeszłym wieku żywienie tej grupy ludzi jest znaczącym, ale również
złożonym problemem w nauce o żywieniu człowieka”11.
Czynnikiem znacząco wpływającym na stan odżywienia osób starszych są
zmiany patofizjologiczne. Są one konsekwencją tego, że u osób starszych zmniejsza się podstawowa przemiana materii. W wyniku spadku beztłuszczowej masy
ciała, a wzrostu tkanki tłuszczowej zmniejsza się jednocześnie zapotrzebowanie
E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej, dz. cyt., s. 31.
W. Kołodziej, Bio-psycho-społeczne funkcjonowanie osób starszych, a społeczne stereotypy
i uprzedzenia dotyczące starzenia się i starości, w: Wybrane problemy osób starszych, red.
A. Nowicka, Kraków 2008, s. 60.
11
E. Gabrowska, M. Spodaryk, Zasady żywienia osób w starszym wieku, „Gerontologia Polska”,
14 (2006) 2, s. 58.
9

10
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na energię pochodzącą z przyjmowanych pokarmów. Zjawisko to u niektórych
osób starszych może prowadzić do nadwagi i otyłości, gdyż osoby te niejednokrotnie nie mają właściwego rozeznania dotyczącego zapotrzebowania kalorycznego ich organizmu. Pokarmy przez nie spożywane często przekraczają zalecaną
dzienną wartość energetyczną.
Istotny związek z żywieniem i omówionym powyżej zapotrzebowaniem
kalorycznym organizmu u osób starszych ma fakt, iż u osób tych dochodzi do
stopniowej utraty masy mięśniowej, czyli sarkopenii – dotyczy około 25% osób
między 50. a 70. rokiem życia i około 40% ludzi w wieku 80 lat i powyżej. Istotną
przyczyną redukcji masy mięśni w starzeniu jest także zmniejszenie objętości
(atrofia) pojedynczych włókien mięśniowych. Z wiekiem stopniowo zmniejsza
się także siła mięśni, która po 50. roku życia spada z każdym rokiem o około
1,5%, natomiast w wieku 60 lat i powyżej nawet o 3% rocznie. Proces ten to wynik
utraty jednostek motorycznych i redukcji masy mięśniowej12. Konsekwencją tego
jest zmniejszenie przemiany materii w porównaniu z osobami w średnim wieku.
W wieku starszym zapotrzebowanie na składniki odżywcze nie zmienia się
lub zmniejsza w innym tempie, najczęściej dużo wolniej. Dlatego też w przypadku właściwego żywienia ludzi w podeszłym wieku ważne jest nie tylko ograniczenie spożycia produktów energetycznych, ale także zwrócenie uwagi na
wartość odżywczą spożywanych produktów i jakość diety13. Często upośledzona
lub ograniczona jest czynność nerek, których masa zmniejsza się o około 2530%. Następuje także obniżenie zdolności konwersji witaminy D3 do jej postaci aktywnych metabolicznie. Zmienia się także skład ciała, wzrasta zawartość
tłuszczu ustrojowego z około 20% do 36%.
U osób starszych mamy do czynienia z osłabionym łaknieniem lub jego całkowitym brakiem. Brak apetytu jest tu konsekwencją zmian stężeń hormonu
cholecystokininy. U osób starszych hormon ten wzrasta, powodując tym samym
spowolnienie opróżniania żołądka, w wyniku czego pojawia się szybkie uczucie
sytości. Dodatkowo, uważa się, że wraz z wiekiem następuje zmniejszenie pojemności żołądka. W konsekwencji spożycie porcji żywności powoduje szybsze rozciągnięcie ściany żołądka, co skutkuje szybszym uczuciem sytości. Ponadto u osób
starszych występuje zmniejszona synteza tlenku azotu przez żołądek, co skutkuje
redukcją zwiotczenia dna żołądka i przyspieszeniem przepływu spożytego pokarmu do dna żołądka i w konsekwencji również szybszym uczuciem sytości14.
12

13

14

A. Ławniczak, Z. Kmieć, Zmiany mięśni szkieletowych w trakcie starzenia: fizjologia, patologia i regeneracja, „Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej” 2012, nr 66, s. 393-394.
Por. E. Jabłoński, U. Kaźmierczak, Odżywianie się osób w podeszłym wieku, „Gerontologia
Polska”, 13 (2005) 1, s. 48.
B. Kulczyński, M. Grdeń, A. Gramza-Michałowska, Czynniki predykcyjne problemów żywieniowych u osób starszych, „Postępy Dietetyki w Geriatrii i Gerontologii” 2016, nr 3, s. 19.
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Innym problemem związanym z żywieniem, z którym borykają się osoby
starsze, są dysosmie, czyli zaburzenia zmysłu węchu i smaku. Wraz z upływem
czasu obserwuje się bowiem wzrost progu pobudliwości węchowej, a także
postępującą utratę zdolności identyfikacji i rozróżniania poszczególnych zapachów. Zaburzenia te wynikać mogą ze zmian w składzie śluzu w jamie nosowej,
grubości nabłonka, a także ukrwieniu tych struktur. Poza tym wraz z ogólnym
zaburzeniem funkcjonowania centralnego układu nerwowego nerwowe drogi
węchowe także ulegają uszkodzeniu, więc zostaje zaburzone prawidłowe przekazywanie bodźców zapachowych i reakcja na nie. Podobnie dzieje się w przypadku zmysłu smaku. Wraz z upływem czasu zmienia się bowiem wielkość
oraz liczba kubków smakowych. Liczba ta ulega redukcji nawet do 1/3 wartości
wyjściowej. Stąd też może wynikać podwyższenie się progu percepcji smakowej
w populacji osób starszych15. Utratę smaku i zapachu u osób starszych nasilają
ponadto występujące choroby i stosowane leki.
Kolejnym czynnikiem, który niewątpliwie warunkuje sposób żywienia osoby starszej, są zmiany następujące w obrębie jamy ustnej i przyzębia. Do istotnych zmian zalicza się tu zanik dziąseł i błony śluzowej, a także osłabienie żucia
na skutek utraty zębów i zmniejszenia aktywności mięśni. Braki w uzębieniu
ograniczają żucie i rozdrabnianie pokarmów, są także przyczyną znacznego
ograniczenia spożycia niektórych produktów. Ślinianki natomiast ulegają starczemu zanikowi, zwłóknieniu i złuszczeniu, co powoduje zmniejszenie ilości
wydzielania śliny. Konsekwencją tego jest suchość w ustach i brak apetytu16.
W żywieniu seniorów ogromne znaczenie ma również i to, że w żołądku
stopniowo zanikają komórki wydzielające enzymy trawienne, a w jelicie cienkim
spada efektywność wchłaniania niektórych składników pokarmowych, co może
być przyczyną różnych dolegliwości oraz prowadzić do wystąpienia niedoborów makro- i mikroskładników. Zawartość składników mineralnych organizmu
zmniejsza się z około 6% do 4%, co powoduje demineralizację układu kostnego.
Wszystkie te procesy prowadzą do modyfikacji dobowego zapotrzebowania
na energię i składniki odżywcze17. W przypadku osób starszych, może również dojść do zmian w wątrobie, układzie żółciowym i trzustce, powodujących
zmniejszenie wydzielania żółci, insuliny i soku trzustkowego. Zmniejsza się
również aktywność enzymów trawiennych zawartych w soku trzustkowym,
zwłaszcza enzymów proteolitycznych18.
15

16

17
18

S. Gudej, K. Błaszczyk, J. Gromadzka-Ostrowska, Związane z wiekiem zmiany węchu i smaku, „Geriatria” 2014, nr 8, s. 110.
A. Brończyk-Puzoń, J. Bieniek, Żywienie osób starszych na podstawie nowelizacji norm
żywienia Instytutu Żywności i Żywienia dla populacji polskiej z 2012 roku, „Nowa Medycyna”
2013, nr 4, s. 152.
E. Gabrowska, M. Spodaryk, Zasady żywienia osób w starszym wieku, dz. cyt., s. 58.
M. Jarosz, Żywienie osób w wieku starszym, Warszawa 2011, s. 41.
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Podstawy żywienia osób starszych
Ze względu na powyższe utrudnienia i niedomagania osób w podeszłym wieku
edukacja żywieniowa tej grupy opiera się na następujących zasadach19:
− należy zadbać o to, aby posiłki były urozmaicone i atrakcyjne wizualnie;
− zaleca się, aby kobiety po 60. roku życia zwiększyły dzienne spożycie wapnia do 1100 mg;
− należy zadbać o to, aby w diecie nie zabrakło witaminy D, a także witamin
antyoksydacyjnych C, E oraz β-karotenu;
− w diecie powinny znaleźć się w większej ilości niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe, skrobia i błonnik pokarmowy;
− warto ograniczyć spożycie tłuszczu, cholesterolu, cukru i soli;
− należy ograniczać spożycie alkoholu;
− osoby starsze powinny kontrolować swoją masę ciała;
− należy zwiększyć aktywność fizyczną.
− należy zwrócić uwagę na proporcje składników odżywczych do energii
(spożywanie przetworów mlecznych odtłuszczonych, chudego mięsa, drobiu, wędlin i ryb, jeśli nie ma przeciwwskazań – przetworów zbożowych
z pełnego ziarna, ciemnego pieczywa);
− należy zachęcać do smarowania pieczywa miękkimi margarynami zawierającymi zwiększoną ilość niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), a do krótkiego smażenia i do sałatek – olejów roślinnych;
− osoby starsze nie powinny się przejadać;
− należy unikać potraw i produktów ciężkostrawnych;
− należy zachęcać do codziennego spożycia warzyw i owoców, najlepiej
w postaci surowej;
− posiłki powinny być spożywane 4-5 razy w ciągu dnia, ale w małej objętości;
− należy położyć nacisk na regularność przyjmowania posiłków;
− zaleca się wypijanie większej ilości płynów;
− dążenie do tego, aby osoby starsze znajdowały przyjemność w jedzeniu;
− zachęcać do zachowania aktywnego trybu życia, dostosowanego do indywidualnych możliwości.
Edukacja żywieniowa osób w podeszłym wieku wymaga indywidualnego
podejścia do ustalania zasad odżywiania i spożywania posiłków. Zaleca się, aby
przede wszystkim uwzględnić występujące choroby, sytuację socjalno-bytową,
ale także preferencje żywieniowe osób starszych. Należy też pamiętać, że nawyki
żywieniowe mają u tych osób charakter utrwalony i nawet jeśli są nieprawidłowe,
19

Na podstawie: W. Roszkowski, Żywienie osób starszych, w: Żywienie człowieka zdrowego
i chorego, red. J. Hasik, J. Gawęcki, Warszawa 2000, s. 86-94.
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ich zmiana może powodować wiele trudności. Dlatego też każda zmiana modelu odżywiania się u osób starszych powinna przebiegać stopniowo, ponieważ
z wiekiem maleje zdolność adaptacji do innego sposobu żywienia. Dodatkowo
w ramach prowadzonej edukacji żywieniowej osób starszych powinno się też
postawić pytanie: czy rygorystycznie przestrzegana zalecana dieta – zawierająca
niechętnie i niecałkowicie spożywane posiłki – jest lepsza od diety niedoskonałej, wynikającej z wieloletnich przyzwyczajeń, i chętnie akceptowanej?20
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Streszczenie
Właściwe odżywianie, niezależnie od wieku człowieka, jest jednym z głównych czynników decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Prawidłowe żywienie
może przyczynić się do lepszego samopoczucia i funkcjonowania osób starszych, a także
zmniejszyć ryzyko zachorowania na przewlekłe choroby niezakaźne. Istotne w tym procesie jest zauważenie i dostosowanie sposobu żywienia do wszelkich zmian fizjologicznych zachodzących w organizmie osoby starszej. Mowa tu przede wszystkim o zmianach
w obrębie przewodu pokarmowego, na całej jego długości i objętości. Rozumiane w ten
sposób żywienie osoby starszej będzie oparte na odpowiednim zapotrzebowaniu kalorycznym, odpowiednim doborze składników odżywczych oraz skoncentrowane na
dolegliwościach, z którymi borykają się osoby starsze.
Słowa kluczowe: żywienie seniorów, edukacja żywieniowa, starzenie się, starość
Summary
The nourishment of the elderly
Proper nourishment, regardless of the age of the person, is one of main factors dwhich
determines the proper functioning of an organism. Appropriate nourishment can bring
about a better state of being and functioning amongst the elderly, and lower the risk of
coming down with chronic non-infectious illnesses. In this process, it is important to
see and adjust the way of nourishing to any physiological changes that take place in the
elderly organism. These changes, first of all, regard the digestive tract along its length
and capacity. Understanding in this way the nourishment of the elderly person will be
based on appropriate calorie needs, the correct selection of nourishment components,
and a focus on disorders that the elderly face.
Keywords: senior nourishing, education of nourishment, aging, senility
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Kompetencje społeczne jedynaków

Wprowadzenie
Kompetencje społeczne są ważnym wyznacznikiem efektywnego i skutecznego
funkcjonowania człowieka w sytuacjach życiowych. Od tego, jakie ma on poczucie skuteczności własnych działań, będzie zależała jego umiejętność zdobywania
nowych kompetencji i ich doskonalenie. Kompetencje społeczne „na co dzień
i w skali całej biografii rozstrzygają o jakości naszego człowieczeństwa”1. Dlatego dobrze rozwinięte poczucie kompetencji winno być oparte na realistycznym
postrzeganiu samego siebie, a równocześnie nie powinno pozbawiać człowieka
nadziei na przyszłość2. Należy stwierdzić, iż wysoki poziom kompetencji społecznych wiąże się z lepszym przystosowaniem do zmian życiowych, wpływa na
większą plastyczność zachowań i postaw w różnorodnych sytuacjach społecznych3.
Dlatego też znaczenie społecznych kompetencji w życiu każdego człowieka skłania
go do tego, aby dostrzegł rangę problemu oraz podjął wysiłek ich kształtowania.
Problematyka jedynactwa staje się współcześnie bardzo aktualna, gdyż jest to
zagadnienie wieloaspektowe o charakterze demograficznym, społecznym, ekonomicznym oraz pedagogicznym i psychologicznym. Problem ten nabiera coraz
większego znaczenia, ponieważ „powszechnym zjawiskiem staje się «moda na
jedno dziecko», a tzw. rodziny nuklearne składające się z rodziców i jedynego
dziecka stają się coraz częściej spotykane”4. Można także przypuszczać, iż jest
**
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Dr Marzena Chrost – Akademia Ignatianum w Krakowie, Katedra Pedagogiki Ogólnej
i Teorii Wychowania.
J. Borkowski, Podstawy psychologii społecznej, Warszawa 2003, s. 106.
Por. D. Lisiecka, Kształtowanie kompetencji ucznia, „Edukacja i Dialog” 2006, nr 5(178),
s. 7.
Por. K. Bobrowska-Jabłońska, Znaczenie inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych
w kształceniu w SGH – raport z badań, „E-mentor” 2003, nr 2, s. 22-27.
J. Kula-Lic, M. Domka, Dojrzałość emocjonalna jedynaków, w: Oblicza dojrzałości emocjonalnej dzieci i młodzieży, red. K. Franczak, M. Szpringer, Warszawa 2009, s. 225.
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to niewątpliwie rezultat gwałtownych przeobrażeń społeczno-ekonomicznych
ostatnich lat, który „skutkuje rosnącą tendencją do zmniejszania się liczby rodzin
wielodzietnych, przez co z roku na rok spada współczynnik dzietności i rośnie
liczba rodzin małodzietnych, w tym szczególnie z jednym dzieckiem”5. Maleje
zatem liczba dzieci w rodzinie, decyzje prokreacyjne odkładane są w czasie, a cele
takie jak: kształcenie, kariera zawodowa oraz dobra trwałe sprawiają, że utrwala
się model rodziny małodzietnej. W rodzinach „ilość dzieci zmniejsza się w zastraszającym tempie, a dzieci doświadczają zupełnie nowego niedostatku i biedy:
są rozpieszczane i zasypywane wszelkimi dobrami, nierzadko jednak ubożeją,
jeśli chodzi o sferę kontaktów”6. Należy również zauważyć, iż dzieci obdarzone
rodzeństwem mają naturalną możliwość ćwiczenia kompetencji społecznych,
ponieważ różnorodność i wielość interakcji zwiększa prawdopodobieństwo nabywania umiejętności nawiązywania kontaktu, współdziałania oraz samokontroli.
W naukach społecznych podejmowane są zagadnienia dotyczące przystosowania i funkcjonowania społecznego jedynaków. Większość polskich badań
nad jedynakami pochodzi z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych XX wieku, niemniej były to głównie badania o charakterze psychologicznym, rzadziej pedagogicznym. Zdaniem Piotra Połomskiego „pozostaje
wiele niejasności a czasem wręcz sprzeczności w wynikach badań (jedynaków).
Wskazane jest prowadzenie dalszych poszukiwań, uwzględniających rolę
w funkcjonowaniu jedynaka nie tylko nieposiadania rodzeństwa, lecz także
warunków kształtujących jego osobowość, z uwzględnieniem całego kontekstu
rodzinnego”7. Z kolei według Katarzyny Martowskiej „doniesienia z badań empirycznych świadczące o znaczeniu kompetencji społecznych w życiu uzasadniają celowość podejmowania badań nad ich uwarunkowaniami”8.
W literaturze przedmiotu nie ma zbyt wielu opracowań odnoszących się
do problematyki kompetencji społecznych jedynaków i ich kształtowania, co
w perspektywie złożoności współczesnego świata jawi się jako ważne i aktualne
zadanie poszukiwań badawczych. Fakt ten stanowił inspirację do przeprowadzenia empirycznych badań własnych w grupie jedynaków. Dlatego też ukazane
zostaną teoretyczne aspekty kompetencji społecznych, następnie omówione
będą metodologiczne podstawy własnych badań empirycznych oraz przedstawiona zostanie analiza uzyskanych rezultatów badawczych poprzez określenie
poziomu kompetencji społecznych badanych jedynaków.
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Teoretyczne aspekty kompetencji społecznych
W aspekcie teoretycznym zostanie przedstawione pojęcie kompetencji społecznych oraz ukazane będą trzy ich komponenty, które wynikają z przyjętej dla
celów badawczych definicji. Należy zauważyć, iż w literaturze przedmiotu pojęcie „kompetencji społecznych” nie jest jednoznacznie zdefiniowane. Najczęściej
kompetencje te określa się jako umiejętności społeczne, które są niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania społecznego9. Określa się je także jako „umiejętności współdziałania w relacjach interpersonalnych i grupowych”10. Niemniej,
jak stwierdziła Halina Sowińska, „takie ujęcie jest zbyt dużym uproszczeniem
i nie pozwala wyjaśnić, jak i dlaczego kształtują się w człowieku wewnętrzne
struktury psychiczne odpowiedzialne za sposób jego funkcjonowania w różnych
układach społecznych: interpersonalnych, grupowych i międzygrupowych”11.
Kompetencje społeczne, zdaniem Anny Matczak, są złożonymi umiejętnościami, które warunkują efektywność radzenia sobie w określonego typu
sytuacjach społecznych12. Kształtują się one w efekcie treningu społecznego,
którego intensywność uwarunkowana jest cechami osobowościowo-temperamentalnymi. A z kolei jego efektywność zależy od inteligencji emocjonalnej
i społecznej człowieka13.
W aspekcie pedagogicznym, z uwagi na złożoność i wielowymiarowość pojęcia kompetencji społecznych, wskazane jest przyjęcie możliwie szerokiego
jego określenia. Dlatego na potrzeby badań przyjęto, iż kompetencje społeczne są złożonymi umiejętnościami warunkującymi efektywność radzenia sobie
w określonego typu sytuacjach społecznych: bliskiego kontaktu interpersonalnego, ekspozycji społecznej oraz asertywności14.
W odniesieniu do kompetencji społecznych nie ma również jednej, powszechnie obowiązującej ich struktury. Dlatego w literaturze przedmiotu przedstawianych jest wiele komponentów kompetencji społecznych. Wymieniane są
albo ogólne rodzaje kompetencji, w których zakresie znajdują się szczegółowe
ich cechy, albo wyodrębniane są tylko elementy tych kompetencji. Trzeba jednak zauważyć, iż kompetencje społeczne nie tworzą struktury hierarchicznej,
9
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Por. M. Argyle, Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1991, s. 98; J. Borkowski,
Podstawy psychologii społecznej, dz. cyt., s. 107.
H. Sowińska, Rozwój kompetencji społecznych dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej,
w: Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej,
red. H. Sowińska, Poznań 2011, s. 271.
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Por. A. Matczak, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik, Warszawa 2001, s. 7.
Por. tamże, s. 8.
Por. tamże, s. 13-14.
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a związki między nimi mają złożony charakter, który wynika z tego, że składają
się z elementarnych umiejętności. Z kolei połączenie tych wielu elementarnych
umiejętności stanowi o kompetentnym radzeniu sobie w sytuacjach społecznych.
W strukturze społecznych kompetencji Anna Matczak wyróżniła trzy grupy
kompetencji społecznych. Są to umiejętności warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach: bliskiego kontaktu interpersonalnego, ekspozycji społecznej
oraz wymagających asertywności15. Następnie w każdej z tych grup sprawności
zostały wyodrębnione szczegółowe umiejętności.
W grupie sprawności warunkujących efektywność w sytuacjach bliskiego
kontaktu interpersonalnego wyróżnione zostały między innymi: umiejętność
nazywania swoich problemów i rozmawiania o nich, okazywanie uczuć i empatii oraz wyrażanie emocji. W bliskich relacjach międzyludzkich bardzo ważne
jest zaufanie do siebie, otwartość i umiejętność słuchania, współpraca, akceptacja drugiej osoby oraz wzajemne poczucie bezpieczeństwa. W kontakcie interpersonalnym istotną rolę odgrywają emocje, które dostarczają zarysów, wzorców pewnego rodzaju zachowań, zwłaszcza zachowań społecznych16. Natomiast
zdaniem Daniela Golemana, każda emocja daje człowiekowi szczególną, inną
od pozostałych gotowość do działania, każda popycha w kierunku zachowań,
które będą skuteczne w określonych sytuacjach17. Również ważnym czynnikiem
w relacjach z drugą osobą jest umiejętność wpływania na jej emocje. Ta sztuka
współżycia wymaga spokoju wewnętrznego, ale również opanowania dwóch
istotnych umiejętności emocjonalnych, są to: panowanie nad sobą oraz empatia.
Te zdolności społeczne stanowią o skuteczności w stosunkach z innymi osobami.
Z kolei jakiekolwiek braki w tej kwestii powodują niedostosowanie się oraz niepowodzenia w relacjach międzyludzkich. Ważne jest zatem, aby te umiejętności
posiąść, ponieważ pozwalają one na mobilizację, inspirację, zachwyt czy też poczucie swobody drugiej osoby18. Skuteczność w stosunkach interpersonalnych
przynosi zręczność w doprowadzaniu do tak zwanej synchronii emocjonalnej.
Polega ona na tym, iż „jeżeli ktoś potrafi dobrze dostrajać się do nastrojów innych osób albo łatwo narzucać im swój nastrój, to jego interakcje z nimi układają się gładko na poziomie emocjonalnym”19. Warto zauważyć, że człowiek
w bliskim kontakcie interpersonalnym z drugą osobą powinien pamiętać także
o jej uczuciach. Ważne jest również to, by dana osoba charakteryzowała się
otwartą postawą, umiejącą przekonać do siebie innych oraz dać im poczucie
sympatii i zrozumienia.
15
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Por. K. Oatley, J.M. Jenkins, Zrozumieć emocje, Warszawa 2003, s. 63.
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Z kolei w grupie sprawności, będących podstawą skutecznego działania w sytuacjach ekspozycji społecznej, wyodrębnione zostały takie elementy, jak: łatwość
zabierania głosu w grupie, wystąpienia publiczne oraz wyrażanie własnego zdania. Jest to zatem ważna sztuka autoprezentacji, która, zdaniem Jana Borkowskiego, w dużym stopniu polega na nieustannym budowaniu pozytywnego obrazu
samego siebie20. Można zatem stwierdzić, iż skuteczna autoprezentacja będzie
polegała na rozsądnym kierowaniu odbiorem obrazu siebie, samowiedzy, posiadaniu samoświadomości bycia przedmiotem uwagi innych oraz zdolności samodyscypliny i samokontroli zachowania w sytuacjach, które są trudne społecznie.
Asertywność to zachowanie, poprzez które osoba wyraża własne prawa bez
naruszania praw innych ludzi, jest to zatem postawa człowieka wobec siebie i innych osób. Dlatego do grupy kompetencji społecznych, warunkujących efektywność w sytuacjach wymagających asertywności zaliczono między innymi umiejętności wyrażania i odmawiania próśb. Na asertywność składają się między
innymi następujące umiejętności: odmowy, czyli mówienia „nie”; zdobywania
przychylności w otoczeniu społecznym; wyrażania zarówno negatywnych, jak
i pozytywnych uczuć oraz zdolność inicjowania, utrzymywania i organizowania
konwersacji21. W związku z tym asertywność jest złożonym zespołem kompetencji interpersonalnych, ekspresyjnych oraz zadaniowych, które polegają na
skutecznym dochodzeniu do ważnych dla człowieka celów życiowych. Warto
również zauważyć, iż asertywność stanowi istotny warunek budowania dobrych
i przejrzystych relacji międzyludzkich. Natomiast jej sprawdzianem jest zdolność do adekwatnej obrony własnych, słusznych praw oraz własnej tożsamości,
przy jednoczesnym respektowaniu słusznych praw i tożsamości innych ludzi22.
Komunikowanie swoich przekonań, przeżyć i potrzeb w sposób asertywny jest
ważnym kryterium rozwoju i dojrzałości człowieka, natomiast promowanie
dojrzałej asertywności powinno być jednym z istotnych komponentów odpowiedzialnego wychowania23.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż kompetencje społeczne są zbiorem
specyficznych umiejętności posiadanych przez człowieka. Nabywane są one
między innymi w wyniku treningu społecznego, który trwa przez całe życie.
Komponenty kompetencji społecznych, takie jak: kontakty interpersonalne,
efektywność zachowań w sytuacji ekspozycji społecznej oraz asertywność, są
bardzo ważne i konieczne w dążeniu do osiągania wyznaczonego celu, ponieważ
20
21

22

23

Por. J. Borkowski, Podstawy psychologii społecznej, dz. cyt., s. 130.
Por. H. Sęk, Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Ustalenia teoretyczne
i metodologiczne, „Przegląd Psychologiczny” 1988, nr 3, s. 790.
Por. M. Dziewiecki, Komunikacja wychowawcza, Kraków 2004, s. 112-113; T. Oleksyn,
Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Kraków 2006, s. 91.
Por. M. Dziewiecki, Komunikacja wychowawcza, dz. cyt., s. 122.
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osoby, które rozwijają kompetencje społeczne w toku swojego życia, sprawniej
posługują się nimi i łatwiej osiągają sukcesy życiowe. Z kolei osoby mające niskie poczucie własnej wartości, mogą mieć trudności we wchodzeniu w odpowiedzialne i świadome relacje z otoczeniem społecznym, jak również mogą mieć
także trudności w realizacji swoich indywidualnych celów życiowych.
Metodologiczne podstawy badań własnych
Przedmiotem badań były kompetencje społeczne jedynaków, które określone zostały jako złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, między innymi w sytuacjach
bliskiego kontaktu interpersonalnego, ekspozycji społecznej i asertywności.
Przeprowadzone badania empiryczne miały charakter diagnostyczny, których
celem poznawczym było zdiagnozowanie kompetencji społecznych badanych
jedynaków poprzez określenie ich poziomu.
Głównym problemem badawczym było pytanie: Jaki jest poziom kompetencji społecznych badanych jedynaków?
Określono następujące problemy szczegółowe:
1. Jak badani jedynacy radzą sobie w sytuacjach wymagających bliskiego
kontaktu interpersonalnego?
2. Jak badani jedynacy radzą sobie w sytuacjach wymagających ekspozycji
społecznej?
3. Jak badani jedynacy radzą sobie w sytuacjach wymagających asertywności?
4. W jakim stopniu płeć różnicuje poziom kompetencji społecznych badanych jedynaków?
W celu rozwiązania zaprojektowanej problematyki badawczej zastosowano
metodę sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem dwóch technik badawczych: ankiety i testu, oraz metodę statystyczną: test t- Studenta dla średnich.
Do technicznego zgromadzenia materiałów do badań wykorzystano następujące
narzędzia badawcze: Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS-A(M)24
oraz kwestionariusz ankiety dla jedynaków.
Dokonano celowego doboru grupy do badań, stosując dwa kryteria. Pierwszym było jedynactwo, natomiast drugim etap edukacji, dlatego też badania
przeprowadzono wśród młodzieży ze szkoły ponadgimnazjalnej.
Badania empiryczne zostały przeprowadzone25, po wcześniejszym
uzyskaniu zgody dyrekcji oraz badanych, wśród uczniów dwóch liceów
24
25

Zob. A. Matczak, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik, dz. cyt., s. 50-54.
Empiryczne badania zostały przeprowadzone przez Żanetę Chwałę w ramach prowadzonego przeze mnie seminarium dyplomowego.
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ogólnokształcących: XX Liceum Ogólnokształcącym im. Leopolda Staffa w Krakowie oraz I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Do krakowskiego liceum uczęszczało 47 badanych jedynaków (58,03%
z ogółu badanych), natomiast 34 badane osoby to uczniowie myślenickiej szkoły
średniej (41,97% z ogółu badanych).
Grupę badaną stanowili jedynacy. Łącznie w badaniach uczestniczyło
81 osób, w tym było 55 kobiet, co stanowiło 67,90% ogółu badanych, oraz
26 mężczyzn – co stanowiło 32,10%. Badani byli w wieku od 16 do 19 lat. Zdecydowana większość, 30 osób – 37,04%, to siedemnastolatkowie, szesnastolatkowie (26 osób – 32,10% badanych osób), natomiast 19 osób – 23,46% badanych
to osiemnastolatkowie, a tylko 6 osób – 7,40% stanowili dziewiętnastolatkowie.
Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania badanych jedynaków, należy
zauważyć, że zdecydowana większość respondentów – 44 osoby – mieszkały
w mieście – co stanowiło 54,32% ogółu badanych – natomiast 37 osób mieszkało na wsi – 45,68% ogółu badanych. W grupie osób mieszkających w mieście
można było wyróżnić mieszkających w mieście do: 50 tysięcy mieszkańców – 30
osób (68,18%); do 25 tysięcy mieszkańców – 10 osób (22,72%); do 10 tysięcy
oraz do 5 tysięcy mieszkańców – po 2 osoby (po 4,55%).
Poziom kompetencji społecznych badanych jedynaków
Przedmiot badań, jakim są kompetencje społeczne jedynaków, został ujęty
w aspekcie określenia ich poziomu. Do zbadania tego poziomu wykorzystano
Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS A-(M). Uzyskane odpowiedzi na
pytania zawarte w tym kwestionariuszu były głównym materiałem źródłowym.
Przy posługiwaniu się specjalnym kluczem, dla każdego badanego, obliczone
zostały punktowe wyniki surowe w trzech skalach: I – kompetencje społeczne
warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego, ES – kompetencje społeczne warunkujące efektywność zachowań
w sytuacjach ekspozycji społecznej, A – kompetencje społeczne warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach asertywności oraz wynik łączny KKS.
Z kolei wszystkie wyniki surowe odniesiono do właściwych norm stenowych26,
następnie dokonano interpretacji słownej tych wyników, korzystając z następującej kategoryzacji: 1–3 sten to wyniki niskie, 4–7 sten – przeciętne, 8–10 sten –
wysokie27.
Przy przedstawianiu kompetencji społecznych badanych jedynaków
najpierw omówione zostaną wyniki uzyskane w poszczególnych skalach
26
27

Por. A. Matczak, Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, dz. cyt., s. 60-61.
Tamże, s. 52.
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kompetencji społecznych: bliskiego kontaktu interpersonalnego (skala I), ekspozycji społecznej (skala ES), asertywności (skala A), a także zostanie przedstawiony wynik łączny tych kompetencji. Następnie zostanie zaprezentowana
analiza wyników badań odnoszących się do porównania poziomów kompetencji społecznych kobiet (jedynaczek) i mężczyzn (jedynaków).
W celu uzyskania odpowiedzi na szczegółowe pytanie postawione w problematyce badawczej: „Jak badani jedynacy radzą sobie w sytuacjach wymagających bliskiego kontaktu interpersonalnego?”, dokonano słownej interpretacji otrzymanych wyników stenowych według przyjętego kryterium i na tej
podstawie określono ogólny poziom kompetencji społecznych, warunkujących
efektywność zachowań w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego badanych jedynaków. Uzyskane dane zaprezentowano na wykresie 1.
Wykres 1. Poziom kompetencji społecznych badanych jedynaków w sytuacjach
bliskiego kontaktu interpersonalnego

Źródło: Badania własne

Z analizy uzyskanych wyników badań wynika, że 58,03% ogółu badanych
jedynaków ma kompetencje społeczne warunkujące efektywność zachowań
w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego na poziomie przeciętnym.
Następnie 24,69% (1/4) badanych – na poziomie wysokim, a tylko 17,28%
badanych jedynaków ma niski poziom tych kompetencji. Dlatego też można
stwierdzić, że w zakresie sytuacji zakładających bliski kontakt z drugą osobą,
rodzicem, przyjacielem, oraz relacjach opartych na wzajemnym zaufaniu i lojalności, jedynacy prezentują poziom przeciętny.
Poszukując odpowiedzi na pytanie: „Jak badani jedynacy radzą sobie w sytuacjach wymagających ekspozycji społecznej?”, określono poziom kompetencji
społecznych warunkujących efektywność zachowań w tej sytuacji, a otrzymane
wyniki przedstawiono na wykresie 2.
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Wykres 2. Poziom kompetencji społecznych badanych jedynaków w sytuacjach
ekspozycji społecznej

Źródło: Badania własne

Z analizy uzyskanych danych wynika, że 51,85% ogółu badanych jedynaków
ma kompetencje społeczne warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach
ekspozycji społecznej na poziomie przeciętnym, następnie ponad 1/4 – 25,93%
badanych na poziomie wysokim, natomiast 22,22% jedynaków cechuje niski
poziom tych kompetencji. W zakresie sytuacji ekspozycji społecznej, które wymagają przedstawienia własnej osoby w jak najlepszym świetle, jedynacy prezentują te umiejętności na poziomie przeciętnym. Można zauważyć, że łatwość
funkcjonowania jedynaków w sytuacjach ekspozycji społecznej może być spowodowana przez przyzwyczajenie do bycia w centrum uwagi, zainteresowania,
chęć pokazania niezależności oraz rekompensatę braku bliskości i dialogu przez
kontakty ze światem zewnętrznym.
W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie: „Jak badani jedynacy radzą sobie
w sytuacjach wymagających asertywności?”, został określony poziom tych kompetencji, a uzyskane dane zaprezentowano na wykresie 3.
Wykres 3. Poziom kompetencji społecznych badanych jedynaków w sytuacjach
wymagających asertywności

Źródło: Badania własne
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Z analizy uzyskanych danych wynika, że 56,79% ogółu badanych jedynaków
ma kompetencje społeczne warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach
wymagających asertywności na poziomie przeciętnym, następnie 29,63% badanych na poziomie wysokim, a tylko 13,58% jedynaków ma niski poziom tych
kompetencji. W zakresie sytuacji wymagających asertywności, która polega
na ukazaniu swojego zdania, stanowczości, umiejętności wyraźnej odmowy,
sprzeciwu, jak również ochrony własnych praw badani jedynacy prezentują te
umiejętności na poziomie przeciętnym. Warto podkreślić, że „asertywność jest
jednym z możliwych sposobów zachowania, które warto stosować, aby zapewnić
sobie poczucie pewności, spokoju i skuteczności”28.
Po omówieniu i przedstawieniu poziomu kompetencji społecznych badanych jedynaków w poszczególnych sytuacjach społecznych określono także
ogólny wynik badanych kompetencji a dane te zaprezentowano na wykresie 4.
Wykres 4. Poziom kompetencji społecznych badanych jedynaków – wynik łączny

Źródło: Badania własne

Na podstawie analizy uzyskanych wyników można wnioskować, że 60,49%
ogółu badanych jedynaków ma ogólne kompetencje społeczne na poziomie
przeciętnym, następnie – 1/5, czyli 20,99% badanych na poziomie wysokim,
a tylko 18,52% jedynaków ma niski poziom tych kompetencji. Jak wynika
z analizy przedstawionych rezultatów, badani jedynacy mają przeciętny poziom
kompetencji społecznych.
Biorąc pod uwagę zmienną, jaką jest płeć, i szukając związku pomiędzy
tą zmienną a kompetencjami społecznymi, postawiono następujące pytanie:
„W jakim stopniu płeć różnicuje poziom kompetencji społecznych badanych
jedynaków?”.
28

M. Sierpińska, Kompetencje społeczne a sukces zawodowy nauczyciela, w: Edukacja. Jakość
czy równość?, red. E. Kobyłecka, I. Nowosad, M.J. Szymański, Toruń 2010, s. 232.
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W celu porównania poziomu kompetencji społecznych kobiet (jedynaczek)
i mężczyzn (jedynaków) zastosowano test t – Studenta, będący testem istotności
różnic między dwiema średnimi niezależnymi dla grup o nierównej liczebności,
gdzie przyjęto poziom istotności α = 0,05. Otrzymane wyniki przedstawiono
w tabeli 1.
Tabela 1. Porównanie kompetencji społecznych kobiet oraz mężczyzn
Płeć

Zmienne

Istotność różnic

Kobiety
n = 55
Skale KKS
I

Mężczyźni
n = 26

M

SD

M

SD

5,69

2,14

6,30

1,84

t

p

−1,26

0,210

ES

5,34

2,43

6,53

2,45

−2,05

0,043*

A

5,76

2,38

6,07

1,97

−0,58

0,563

Wynik łączny

5,47

2,27

6,38

2,06

−1,73

0,086

* wartość istotna co najmniej na poziomie α = 0,05
Źródło: Badania własne

Porównując średnie arytmetyczne kompetencji społecznych warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej (skala ES)
u kobiet i mężczyzn, można zauważyć, że średnie arytmetyczne w grupie kobiet
(M = 5,34) oraz w grupie mężczyzn (M = 6,53) różnią się istotnie statystycznie
między sobą. Test t ujawnił różnice t(79) = −2,05; p < 0,05. Zatem mężczyźni – badani jedynacy – w poziomie kompetencji warunkujących efektywność
zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej uzyskali istotnie wyższe wyniki
od kobiet.
Można przypuszczać, że dużo prościej jest kształcić kompetencje związane
z zachowaniami warunkującymi efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji
społecznej, aniżeli uczyć jedynaków bycia w bliskim, interpersonalnym kontakcie z drugą osobą.
Porównując ogólne kompetencje społeczne u kobiet (M = 5,67) oraz
mężczyzn (M = 6,38), daje się dostrzec tendencję do występowania różnicy
(p = 0,086). Oznacza to, że mężczyźni osiągali wyższe wyniki kompetencji społecznych (wynik łączny) niż kobiety.
Porównując natomiast wyniki kompetencji społecznych między kobietami
a mężczyznami w skalach: bliskiego kontaktu interpersonalnego (I) oraz w asertywności (A) stwierdza się, że nie ma różnic istotnie statystycznych. Średnie
poziomy wyników dla kobiet (I – M = 5, 47, A – M = 5,76) oraz dla mężczyzn
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(I – M = 6,38, A – M = 6,07) są podobne. Test t ujawnił brak różnic t(79) = −1,73;
−0,58 p > 0,05. Nie da się wykazać związku pomiędzy kompetencjami społecznymi w sytuacjach bliskiego kontaktu interpersonalnego i asertywności a płcią.
Reasumując, należy zauważyć, że badani jedynacy byli w przedziale wiekowym 16-19 lat, większość stanowiły kobiety – 67,90%. Na podstawie analizy
uzyskanych rezultatów z badań dotyczących określenia poziomu kompetencji
społecznych jedynaków należy podkreślić, że tylko 1/5 badanych ma wysoki
poziom ogólnych kompetencji społecznych. Jeśli uwzględni się wyniki uzyskane
w poszczególnych skalach kompetencji społecznych (I, ES, A), widać, że badani jedynacy charakteryzują się przeciętnym ich poziomem. Badani mężczyźni
w poziomie kompetencji warunkujących efektywność zachowań w sytuacjach
ekspozycji społecznej uzyskali istotnie wyższe wyniki niż kobiety. Uzyskane
wyniki badań są bardzo istotne, wskazują bowiem na potrzebę kształtowania
kompetencji społecznych w taki sposób, by jedynacy osiągali coraz wyższy ich
poziom.
Podsumowanie
Kompetencje społeczne wyznaczane są przez wiele elementarnych umiejętności.
Odgrywają one ważną rolę w życiu człowieka, a ich rozwój powinien odbywać
się nieustanie. Dlatego ważne jest określnie ich poziomu, ponieważ może okazać się pomocne w planowaniu i podejmowaniu oddziaływań pedagogicznych
i wychowawczych zwiększających szanse ich rozwijania.
Należy podkreślić, że poziom kompetencji społecznych badanych jedynaków jest przeciętny, oznacza to, iż badane osoby w sposób przeciętny radzą sobie
w sytuacjach wymagających bliskiego kontaktu interpersonalnego, w sytuacjach
wymagających ekspozycji społecznej oraz sytuacjach wymagających przejawu
asertywności.
Należy jednak zaznaczyć: zaprezentowane wyniki badań empirycznych dotyczą niewielkiej próby, dlatego też nie mogą służyć uogólnieniom. Aby zauważonym tendencjom nadać większą metodologiczną wartość, należy przebadać
większą grupę oraz zastosować bardziej ustrukturyzowane metody i techniki.
Wydaje się więc, że podjęcie dalszych badań diagnostyczno-wyjaśniających
może przyczynić się do pogłębiania wiedzy na temat efektywniejszego rozwijania kompetencji społecznych jedynaków. Niewątpliwie konieczne i ważne są
głębsze i wnikliwsze analizy na temat społecznego funkcjonowania jedynaków,
poziomu ich kompetencji społecznych czy też pozytywnych oraz negatywnych
aspektów jedynactwa.
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Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2003.
Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna. Oddział Polskich Wydawnictw Profesjonalnych, Kraków 2006.
Połomski P., Jedynactwo w perspektywie XXI wieku, w: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju, red. M. Bogdanowicz, M. Lipowska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2008, s. 97-111.
Sęk H., Rola asertywności w kształtowaniu zdrowia psychicznego. Ustalenia teoretyczne
i metodologiczne, „Przegląd Psychologiczny” 1988, nr 3, s. 787-808.
Sierpińska M., Kompetencje społeczne a sukces zawodowy nauczyciela, w: Edukacja. Jakość czy równość?, red. E. Kobyłecka, I. Nowosad, M.J. Szymański, Wydawnictwo
Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 215-233.
Sowińska H., Rozwój kompetencji społecznych dziecka na etapie edukacji wczesnoszkolnej,
w: Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, red. H. Sowińska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011, s. 271-301.
Streszczenie
Kompetencje społeczne są ważnym wyznacznikiem efektywnego i skutecznego funkcjonowania człowieka w sytuacjach życiowych. Z kolei problem jedynactwa nabiera
coraz większego znaczenia i jest rezultatem gwałtownych przeobrażeń społeczno-ekonomicznych ostatnich lat. Jest to problem wieloaspektowy o charakterze demograficznym,
społecznym, ekonomicznym oraz pedagogicznym i psychologicznym.

604

Marzena Chrost

Dlatego przedmiotem zainteresowań badawczych były kompetencje społeczne jedynaków, które określone zostały jako złożone umiejętności warunkujące efektywność
radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, między innymi bliskiego
kontaktu interpersonalnego, ekspozycji społecznej i asertywności. Głównym problemem
badawczym było pytanie: Jaki jest poziom kompetencji społecznych badanych jedynaków? Przeprowadzone badania empiryczne miały charakter diagnostyczny, których
celem poznawczym było zdiagnozowanie kompetencji społecznych badanych jedynaków poprzez określenie ich poziomu. Z analizy uzyskanych rezultatów badawczych
wynika, iż poziom kompetencji społecznych badanych jedynaków jest przeciętny. Tylko
1/5 badanych jedynaków posiada wysoki poziom ogólnych kompetencji społecznych.
Dlatego też uzyskane wyniki badań wydają się być bardzo istotne, bowiem wskazują na
potrzebę kształtowania kompetencji społecznych w taki sposób, by jedynacy osiągali
coraz wyższy ich poziom.
Słowa kluczowe: kompetencje społeczne, poziom kompetencji, jedynacy
Summary
Social competencies of only children
Social competences are important determinants of the effective and productive
functioning of a person in life situations. On the other hand, the problem of uniqueness
is becoming increasingly important and is the result of the violent socio-economic
transformations of recent years. It is a multi-faceted problem of a demographic, social,
economic, pedagogical and psychological dimension.
Therefore, the research interests were the social competencies of only children,
which were defined as complex skills determining the effectiveness of coping in specific
types of social situations, including close interpersonal contact, social exposure and
assertiveness. The main research problem was the question: What is the level of social
competence of the examined only children? The empirical studies conducted were
diagnostic, whose cognitive goal was to diagnose the social competence of examined
only children by determining their level. From the analysis of the obtained results,
the level of social competence of the examined only children is average. Only 1/5 of
the examined children have a high level of general social competence. Therefore, the
results obtained appear to be very significant, as they point to the need to shape social
competences in such a way that the only ones can achieve their higher levels.
Translated by Aneta Kamińska
Keywords: social competence, level of competence, only children
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Wsparcie studentów – dorosłych dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych.
Na przykładzie działań wybranego ośrodka
duszpasterstwa akademickiego1

Wprowadzenie
Do zjawisk obecnych we współczesnych polskich rodzinach należą: nadużywanie alkoholu czy wręcz alkoholizm jednego lub obojga rodziców, rozwody
prawne czy emocjonalne, nieobecność rodziców w procesie wychowawczym,
a także problemy ze zdrowiem psychicznym jednego z członków rodziny. Konsekwencją pogłębiającego się kryzysu rodziny i ujawniającej się w niej różnorakiej dysfunkcyjności jest rosnące pokolenie studentów – dorosłych dzieci
z rodzin dysfunkcyjnych (DDD). Są to pełnoletnie osoby, wychowane w rodzinie, w której występuje któraś z wymienionych dysfunkcji. Wzrastanie w takiej
rodzinie powoduje przeżywanie przez studentów określonych trudności, których korzenie tkwią w doświadczeniach wyniesionych z rodziny dysfunkcyjnej2.
**

1

2

Ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra
Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych.
Artykuł został napisany na podstawie: G. Polok, Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży akademickiej pochodzącej z rodzin dysfunkcyjnych, Katowice 2015; G. Polok, Formy
pomocy pastoralnej studentom pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, „Studia
Pastoralne” 2014, nr 10; G. Polok, Instytucjonalne formy wsparcia młodzieży pochodzącej
z rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie działań środowiska Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach, „Studia Pastoralne” 2015, nr 11, s. 177-196; G. Polok, Posługa duszpasterska
wobec studentów – dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na przykładzie działań ośrodka
duszpasterstwa akademickiego „Zawodzie”, w : Miłosierdzie na peryferiach życia społecznego.
25 lat sympozjów piekarskich : XXV Piekarskie Sympozjum Naukowe, red. nauk. A. Wuwer,
Piekary Śląskie 2016.
Por. L. Cermak i J. Rutzky, Czas uzdrowić swoje życie, Warszawa 1998, s. 7-13.
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Powyższym zjawiskiem w sposób szczególny powinno zająć się szeroko
pojęte środowisko akademickie, takie jak uczelnie i wspólnoty duszpasterstwa
akademickiego. Czas studiów jest bowiem szczególnym okresem w cyklu życiowym człowieka, zwłaszcza w odniesieniu do dojrzewania w wierze, wychowania i edukacji. Jest to najbardziej wartościowy i wymagający okres dla osób
studiujących, ponieważ jest czasem, w którym dochodzi do ciągłej optymalizacji
rozwoju osobowości studenta. Osobowości, która w przyszłości zadecyduje
o możliwościach realizacji przez niego istotnych zadań społecznych (w tym
we wspólnocie Kościoła), zawodowych, rodzinnych. Na tym etapie rozwoju
studentów szkoła wyższa, duszpasterstwo akademickie stają się przestrzenią
życiową o znaczeniu podstawowym, w którym poza wiedzą zawodową kształtują swoją osobowość, religijność, nawyki, postawy, przekonania oraz zachowania3. Dlatego tak ważne jest zapewnienie studentom, wywodzącym się z rodzin
dysfunkcyjnych, a niosącym w związku z tym w sobie określone obciążenia
psychiczne4, różnych form pomocy, która pozwoli na pełny rozwój osobowości
tej grupie żaków.
Charakterystyka rodzin dysfunkcyjnych
Dla odkrycia podstawowych przyczyny trudności, jakich doświadczają w swoim
akademickim życiu studenci wywodzący się z rodzin dysfunkcyjnych, trzeba
przyjrzeć się okresowi ich dzieciństwa. Ono bowiem przebiegało w określonej sytuacji rodzinnej, której skutki w mniejszej lub większej mierze odczuwają przez całe swoje życie. Dzieciństwo jest bowiem kluczowym okresem dla
rozwoju tożsamości każdego człowieka. W tym okresie dzieci, doświadczając
własnej bezradności, powinny w swoich rodzinach przejść od symbiotycznej do
niezależnej relacji z rodzicami. Co więcej, powinny przy tym nauczyć się wielu
umiejętności niezbędnych dla przeżywania i planowania życia tak, by czuć się
szczęśliwym i spełnionym. W rodzinie zaspokajającej emocjonalne potrzeby
dzieci, gdzie dominują przejrzyste zasady i reguły, rozwija się spójna i silna
3

4

Por. I. Kowalewski, Zaburzenia emocjonalne studentów krakowskich uczelni wyższych
w aspekcie bezpieczeństwa, www.21.edu.pl (dostęp:10.07.09).
Prawdopodobieństwo, że dzieci alkoholików same zostaną również alkoholikami, jest cztery razy większe niż w przypadku innych dzieci. W przypadku wnuków alkoholików ryzyko
wzrasta trzykrotnie. Zob. B. T. Woronowicz, Alkoholizm jest chorobą, Warszawa 1998, s. 17.
Część studentów DDD/DDA zwiąże się w swoim życiu z osobami uzależnionymi, a inne
będą unikać myślenia o tym, co wydarzyło się w dzieciństwie. Prawie połowa DDA nie
zdecyduje się na stały, zalegalizowany związek, a wiele zawartych przez nich małżeństw
(około 1/3) skończy się rozwodem Zob. 12 Kroków dla Dorosłych Dzieci z uzależnieniowych
i innych rodzin dysfunkcyjnych, Warszawa 1996. s. 5-6.
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ludzka ich tożsamość. Żyjąc w takiej przestrzeni rodzinnej, dzieci mogą nabyć
także umiejętności koegzystencji z innymi ludźmi, która pozwoli im na realizację siebie w ciągu całego swojego życia. Podstawą takiego pełnego i dobrego
funkcjonowania rodziny jest dla wielu małżeństwo sakramentalne – którego
wspornikiem jest wzajemna miłość kobiety i mężczyzny, mająca źródło w Bogu.
W rodzinie pozwalającej na spełnianie się i rozwijanie obojga z małżonków
poprzez postawę dojrzałej miłości rodzi się odpowiedzialność za szczęście swoje
i innych, co daje szansę na to, by stało się ono przestrzenią dla pełnego rozwoju
i funkcjonowania rodzących się dzieci5.
Jakże inna jest sytuacja dzieci wychowywanych w rodzinie określanej jako
dysfunkcyjna. O takiej wspólnocie mówimy wtedy, gdy nie potrafi ona właściwie wypełnić głównych funkcji rodziny (funkcji ekonomicznej, społecznej,
socjopsychologicznej) oraz nałożonych na nią podstawowych zadań, jakimi
są opieka i wychowanie6. Rodzina dysfunkcyjna, której skutki dotykają wychowywanych w niej dzieci, może przybierać różne oblicza. Najczęstszym
powodem dysfunkcyjności rodziny jest nadużywanie alkoholu czy alkoholizm jednego lub dwojga rodziców7 (lub inne uzależnienia)8, a także rozwód
prawny9 czy emocjonalny10 danego małżeństwa. Przyczyną dysfunkcyjności
Por. J. Wawerska-Kus, Dzieciństwo bez dzieciństwa, Warszawa 2009, s. 8-12; zob. także
Z. Sękowska, Współzależność wychowania i rozwoju dziecka, w: Wychowanie w rodzinie
chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982, s. 99-114.
6
Por. M. Prajsner, Rodzina dysfunkcyjna, „Remedium”, maj 2002, s. 18-19.
7
Badania przedstawione w punkcie drugim ukazują, że największą grupą studentów na UE
Katowice są ci, którzy wywodzą się z domów z problemem alkoholowym.
8
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że w Polsce żyją
prawie 4 miliony dzieci, których rodzice nadużywają alkoholu, oraz około 1,5 miliona
dzieci alkoholików. Zob. M. Kucińska, DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, w: Gdzie się
podziało moje dzieciństwo (O Dorosłych Dzieciach Alkoholików), oprac. zbiorowe, Kielce
2006, s. 25.
9
W roku 2013 na 181 tys. zawartych związków rozstało się 66 tys. par. Oznacza to, że, wskaźnik rozwodów (czyli ich proporcja w stosunku do nowo zawartych małżeństw) wyniósł
36,4%. Okazuje się, że współczynnik ten z roku na rok rośnie. Jeszcze dekadę temu sięgał
25%, a w 2010 r. przekroczył 26,6% (61,3 tys. rozwodów na 230 tys. małżeństw). W roku
2011 średnio dziennie w Polsce rozwodziło się prawie 177 par; drugą przyczyną rozpadu
małżeństwa było nadużywanie alkoholu. Zob. www.polska.newsweek.pl/rozwody-swiat-rozwodzi-sie-na-potege-a-polacy (dostęp: 16.01.2015).
10
W przeprowadzonych badaniach zauważono, że w porównaniu z dziećmi z normalnych
domów dorosłe dzieci rozwiedzionych rodziców doświadczają zwykle silniejszych uczuć
depresji, gniewu, wrogości, smutku, żalu, niepokoju o przyszłe kontakty z innymi, trudności w radzeniu sobie ze wspomnieniami; wykazują większą podatność na stres, skłonność do zmartwień, izolowania się; uważają, że pod wieloma względami nigdy im się nie
powiedzie tak, jak dzieciom z normalnych domów. Czują się przytłoczone ciężarem życia,
mają obniżony poziom samooceny. Wkładają mniej wysiłku w pracę, wykazują niższy
5
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może być również choroba psychiczna kogoś z rodziny. Często przypadkom
tych form dysfunkcyjności może towarzyszyć, stosowana wobec dzieci czy
współmałżonka, przemoc fizyczna lub psychiczna, albo nawet maltretowanie i wykorzystywanie seksualne11. O dysfunkcyjnej rodzinie możemy mówić
także wtedy, gdy ze strony jednego lub obojga rodziców ma miejsce fizyczne
bądź psychiczne opuszczenie dzieci12, nieobecność emocjonalna lub chłód
emocjonalny okazywany własnym pociechom. Zachowanie jednego czy obojga
rodziców, które może mocno zaburzyć osobowość dzieci, to wyrażany przez
nich trwale w słowach, czynach czy wręcz w całej postawie brak akceptacji,
dewaluowanie albo nawet odrzucanie własnych dzieci. Formą dysfunkcji,
jaka dotyka dzieci w rodzinach, może być także nadużycie emocjonalne, czyli
wykorzystanie dzieci przez dorosłego do zaspokajania swoich potrzeb emocjonalnych przez na przykład uczynienie z nich powiernika spraw dorosłych
albo tworzenie koalicji z dziećmi przez jednego z rodziców przeciw drugiemu.
Objawem dysfunkcyjności rodziny jest także stawianie dzieciom wymagań
nieadekwatnych do ich aktualnego etapu rozwoju i możliwości. Taka dysfunkcja może się objawiać w trwałych działaniach rodziców, które infantylizują
dzieci lub określają wobec nich nadmierne wymagania, niemożliwe przez nie
do spełnienia. Ponadto ujawniający się ze strony rodziców przerost sztywnych
wymagań nad okazywaniem miłości i czułości wobec własnych dzieci czy nadopiekuńczość wobec nich, powiązana z nadmierną kontrolą mogą przyczynić

11

12

poziom empatii, są patologicznymi kłamcami. Częściej wchodzą w konflikt z prawem
czy porzucają posiadaną pracę. Mają wiele problemów w zakresie kontaktów z innymi
ludźmi, co powoduje wyższy odsetek rozwodów oraz podstawowe trudności okazywania
i kontrolowania uczuć. Straty ponoszone przez dorosłe dzieci z rodzin rozbitych przez
rozwód emocjonalny czy prawny jawią się szczególnie w braku wzorców postaw rodzicielskich, braku stabilnego i bezpiecznego środowiska umożliwiającego start w dorosłe życie,
braku doradców i powierników w osobach własnych rodziców, braku możliwości pełnej
samorealizacji w przyszłości, braku zdolności kochania, doceniania innych i bycia w zgodzie z samym sobą, braku zdolności do utrzymywania intymnych lub bliskich kontaktów
z innymi ludźmi, braku zdolności nieprzymuszonej pracy dla dobra ogółu. Por. J. Conway,
Dorosłe dzieci prawnie lub emocjonalnie rozwiedzionych rodziców, Warszawa 2010, s. 38-39.
Jak wynika ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w 2007 roku 36% Polaków ujawniło, że co najmniej raz doświadczyli jakiejś
formy przemocy w rodzinie, a co piąty z naszych rodaków przyznaje się do tego że był
sprawcą przemocy wobec członków swojej rodziny. Zob. Co trzeci Polak doświadczył przemocy w rodzinie, www.info.wiara.pl (dostęp: 20.10.2008).
Prawie 2 miliony dorosłych Polaków wyjechało z Polski do pracy za granicę, z czym wiąże
się problem eurosierot; mówi się, że przy największej fali emigracji prawie 25% dzieci wychowywało się w kraju bez jednego czy nawet dwojga, opiekę sprawowała bliższa lub dalsza
rodzina, Zob. www.biznes.onet.pl/praca/emigracja-zarobkowa-w-ue-wielkie-wyzwaniedla-polski-i-regionu (dostęp: 03.01.2015).
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się do dysfunkcyjności wychowywanych dzieci13. Trzeba przy tym zauważyć,
że w danej rodzinie czasem ujawnia się naraz kilka różnych dysfunkcji, co
może przekładać się na jeszcze silniejsze skutki w życiu akademickim studenta
wywodzącego się z takiej wspólnoty rodzinnej14.
Działania pomocowe w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
wobec studentów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych
W przypadku działań pomocowych wobec studentów pochodzących z rodzin
dysfunkcyjnych, podejmowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny i ośrodek
duszpasterstwa akademickiego „Zawodzie”, możemy mówić o ścisłej współpracy
i komplementarności, która wynika w znacznej mierze z faktu, że były duszpasterz akademicki15 był jednocześnie kierownikiem Akademickich Warsztatów
Pedagogicznych16 i jest profesorem na tej uczelni wyższej. Dla pełnej przejrzystości opisu podejmowanych działań pomocowych względem studentów DDD
wskaże się najpierw te, które miały miejsce w tej szkole wyższej.
Od roku 2001 uczelnia zapewniła dla studentów i pracowników dyżur psychologa – od poniedziałku do czwartku w wyznaczonym do tego gabinecie na
terenie uczelni. Porada psychologa jest bezpłatna i zapewnia pełną anonimowość.
Pomoc psychologiczna ogranicza się do jednego spotkania lub gdy wymaga tego
sytuacja, obejmuje kilka spotkań konsultacyjnych, a w razie potrzeby prowadzona jest psychoterapia. Rocznie z pomocy psychologa na Uniwersytecie Ekonomicznym korzysta do 250 studentów i pracowników uczelni. W 2005 roku
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach włączył się w sieć „Uczelni wolnych od
uzależnień”, a ówczesny rektor, prof. dr hab. Florian Kuźnik, powołał autora artykułu na pełnomocnika rektora do spraw uzależnień. Od tego momentu rozpoczęły się prowadzone na szerszą skalę działania profilaktyczne w Uniwersytecie
Ekonomicznym. Dla studentów I roku corocznie jest opracowywany program
profilaktyczny „Korekta”. Na stronie internetowej uczelni pojawił się osobny link
„Uczelnia wolna od uzależnień”, później powstała strona – www.rozwinacskrzydla.
pl (również na Facebooku) –tam każdy student czy pracownik może uzyskać informacje, gdzie można uzyskać pomoc (adresy, telefony) w przypadku trudności
życiowych czy różnych uzależnień, do kogo zwrócić się o pomoc na uczelni oraz
jak znaleźć w uczelnianej bibliotece zakupioną w tym celu literaturę fachową.
13
14
15
16

Por. J. Bradshaw, Toksyczny wstyd, Warszawa 1997, s. 38-62.
Por. J. Woititz, Dorosłe dzieci alkoholików, Warszawa 2000, s. 5.
W tym wypadku autor tego artykułu.
W zakresie obowiązków Kierownika AWP znajduje się między innymi profilaktyka uzależnień, organizowanie dyżurów psychologicznych na uczelni.
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Od roku 2014 z inicjatywy autora publikacji, przy wsparciu Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (pracowników i studentów), duszpasterstwa
akademickiego „Zawodzie”, Radia „Katowice” i Radia „eM”, telewizji TVP3,
„Dziennika Zachodniego”, „Gościa Niedzielnego” oraz innych mediów rozpoczęła się kampania społeczna „Rozwinąć skrzydła”. Miała ona na celu uświadomienie społeczeństwu, w tym studentom UE, zjawiska dorosłych dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych, a zwłaszcza z rodzin z problemem alkoholowym, pokazanie
jego skali, skutków i dróg rozwiązania. Ważnym momentem tej kampanii było
ukazanie się w ogólnopolskim wydaniu „Gościa Niedzielnego” z dnia 1 czerwca
2014 roku książki Rozwinąć skrzydła17 w formie audiobooka. Kampania trwa
dalej poprzez różne środki społecznego przekazu, co odnotowane jest na stronie
www.rozwinacskrzydla.pl.
Na potrzeby Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku książka Rozwinąć skrzydła została przetłumaczona przez woluntariuszy na sześć
języków obcych i cudzoziemcy uczestniczący w Światowych Dniach Młodzieży w Archidiecezji Katowickiej oraz sąsiednich diecezjach otrzymali w „pakiecie powitalnym” bezpłatnie książkę w swoim ojczystym języku, a tłumaczenia książki wraz z materiałami pomocniczymi można znaleźć na stronie:
www.spreadwings.eu.
Niezależnie od opisanych powyżej działań prowadzone są kluczowe dla pomocy studentom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych następujące działania:
wykład w dniu adaptacyjnym dla studentów I roku, program profilaktyczny
„Korekta”18, grupa terapeutyczna dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
Przez lata w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w ramach dnia
adaptacyjnego studenci studiów dziennych I roku uczestniczą w wykładzie
17

18

Książka została napisana przez autora publikacji wraz ze studentami, którzy przeszli terapię
w ośrodku DA „Zawodzie” od 2009 roku; w opinii odbiorców jest podstawowym impulsem
do podjęcia pracy nad swoim osobistym rozwojem dla wszystkich, którzy wywodzą się
z rodzin dysfunkcyjnych, a zwłaszcza z problemem alkoholowym. Publikacja aktualnie
rozdawana studentom jest dziewiątym poszerzonym jej wydaniem. Do książki została
stworzona strona www.rozwinacskrzydla.pl, na której studenci uzyskują dodatkowe materiały pomocne w procesie ich zdrowienia w czasie studiowania na Uniwersytecie Ekonomicznym.
W roku akademickim 2015/2016 po raz dziesiąty został przeprowadzony program profilaktyczny ,,Korekta”, obejmujący studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Program ten jest okazją do uzupełnienia wiadomości na temat nie tylko fizycznych, ale
też psychicznych zagrożeń współczesnego świata i ma na celu przekazanie ogólnej wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu oraz eksperymentowania
i zażywania innych środków psychoaktywnych. Tym programem profilaktycznym zostali
objęci wszyscy studenci rozpoczynający naukę na pierwszym roku studiów stacjonarnych
i zaocznych stopnia pierwszego oraz drugiego. W ramach zajęć profilaktycznych uzyskano
wyniki testu przesiewowego ,,AUDIT” od większości uczestników programu „Korekta”.
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zatytułowanym Efektywne studiowanie a pochodzenie z rodziny dysfunkcyjnej, prowadzonym przez autora artykułu. W ramach tego wykładu słuchacze
uzyskują wiedzę na temat roli rodziny w rozwoju swojej osoby, podstawowych
dysfunkcji współczesnej polskiej rodziny, skutków, jakie może nieść wzrastanie
w rodzinie dysfunkcyjnej oraz w jaki sposób może się to przekładać na ich funkcjonowanie jako studentów. Jednocześnie wskazuje się drogi rozwiązania problemów związanych z wychowywaniem się w rodzinie dysfunkcyjnej, zwłaszcza
z problemem alkoholowym, a każdy uczestnik wykładu otrzymuje, jeżeli wyrazi
taką chęć, bezpłatny egzemplarz książki lub audiobooka Rozwinąć skrzydła.
Na spotkaniu adaptacyjnym jest również obecny jeden z psychologów, który
przedstawia zadania psychologa na uczelni oraz informuje o możliwościach pomocy psychologicznej dla każdego żaka. W ramach dnia adaptacyjnego również
przedstawiciele duszpasterstwa akademickiego „Zawodzie” zapraszają nowych
studentów do włączenia się w tę wspólnotę, stanowiącą szczególne wsparcie dla
studentów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.
Przedstawiony zarys działań podejmowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach pozwala studentom na ocenę własnej sytuacji i uświadomienie sobie, że są dorosłymi dzieci z rodzin dysfunkcyjnych19. Skutkować to
może różnymi reakcjami i zachowaniami ze strony studentów. Cześć z nich,
świadoma kim są, nie podejmie się dokonywania w swoim życiu jakichkolwiek
zmian, pragnąc zachować status quo. Inni zaczynają myśleć o możliwości jakościowej zmiany swego dotychczasowego życia. Powoduje to w nich rozpoczęcie
19

Na podstawie badań przeprowadzonych przez autora artykułu na UE w Katowicach
w 2013 roku na ponad 400 studentach można stwierdzić, że 13% ankietowanych studentów
pochodzi z rozbitej rodziny, a główną przyczyną nietrwałości małżeństwa rodziców tej grupy respondentów w 53% stanowi rozwód prawny, a w 6% rozwód emocjonalny. Ponadto
prawie 24% respondentów ujawniło, że w ich rodzinach pojawił się problem nadużywania
alkoholu. Co do uzależnienia od alkoholu któregoś z rodziców ponad 18% badanych wskazało, że ma to miejsce. W odniesieniu do innych uzależnień, które występują, 9% respondentów przyznało, że w ich rodzinach występował problem związany z uzależnieniem od
pracy. W dalszej części badania ankietowani zostali zapytani, czy w ich rodzinach wystąpił
przypadek choroby psychicznej. Na to pytanie twierdząco odpowiedziało 7% respondentów. Spośród ankietowanych studentów niewiele ponad 7% z nich przyznało także, że
w rodzinie była stosowana przemoc fizyczna w stosunku do jednego z członków rodziny – najczęściej wobec matki. Badania ujawniły także, że 11% ankietowanych spotkało się
w swojej rodzinie z nękaniem psychicznym. W pierwszej kolejności studenci wskazują na
własną osobę jako tę, która doświadczyła przemocy psychicznej. Studenci zostali również
zapytani o to, czy w swoim dotychczasowym życiu rodzinnym odczuwali nieobecność
swoich rodziców. Niecałe 17% badanych odpowiedziało twierdząco na to pytanie. Absencja
ta najczęściej była odczuwalna w najmłodszych latach życia respondentów aż do okresu
szkoły podstawowej włącznie. Prawie 9% badanych studentów doświadczyło w rodzinie
śmierci bliskiej osoby.
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się procesu wewnętrznej przemiany i obudzenie pragnienia uczestnictwa w terapii dla DDD20. Trzeba przy tym wyraźnie podkreślić, że czas studiów jest
optymalny dla podjęcia terapii. Młody człowiek znajduje się na etapie wczesnej
dorosłości, opuszcza dom rodzinny, nie podejmuje jeszcze pracy zarobkowej,
nie buduje swojej własnej rodziny, ma dobrą przestrzeń do pracy nad sobą.
Posługa ośrodka duszpasterstwa akademickiego „Zawodzie”
wobec studentów dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych
Jak zapisano w nauczaniu Kościoła katolickiego, celem działań duszpasterstwa
akademickiego (DA) jest pośrednictwo zbawcze Kościoła w budowaniu wspólnoty w Chrystusie. W przypadku przestrzeni uniwersyteckiej chodzi o budowanie tej wspólnoty w danym środowisku akademickim. Urzeczywistnianie
kościelnej komunii w środowisku akademickim winno dokonywać się poprzez
liturgię, martyrię (słowo i życie chrześcijańskie) oraz diakonię, będącą wyrazem
miłości. Z perspektywy pomocy studentom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych jako szczególnie ważna jawi się przede wszystkim funkcja diakonii.
Rozumie się ją w dwóch aspektach: jako posługę osobom wymagającym szczególnej troski, a także jako władzę o charakterze wyraźnie służebnym. Diakonia,
pojmowana jako posługa ludziom potrzebującym pomocy w środowisku akademickim, oznacza po pierwsze miłość obecną u podstaw wszelkich działań, przezwyciężającą anonimowość, obcość i zagubienie w świecie uniwersyteckim, po
drugie – caritas realizującą się w społecznym działaniu całej wspólnoty DA na
rzecz potrzebujących. Wymienia się tutaj najczęściej zagadnienie troski o małżeństwa, zwłaszcza studenckie, osoby doświadczone przez los, w tym studentów
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych21.
Stąd od 2001 roku w ośrodku duszpasterstwa akademickiego „Zawodzie”
organizowana jest dla studentów studiujących w Katowicach roczna terapia
DDD. Poprzez terapię studenci doświadczają ponownie powrotu do bolesnych
emocji, które były obecne w ich życiu, ucząc się przy tym, jak w sposób pozytywny ujawniające się emocje rozładować. Co więcej, studenci w grupie terapeutycznej pomagają sobie wzajemnie przy wyrażaniu i rozbrojeniu silnych
emocji wściekłości, lęku, zmartwienia, cierpienia czy radości. W bezpiecznej
atmosferze pełnej wsparcia studenci – uczestnicy grupy terapeutycznej – zaczynają sobie wzajemnie ufać i poznawać swoją wewnętrzną siłę. Funkcjonująca terapeutycznie grupa w ramach odbywanych spotkań tworzy troszczącą się
20

21

Por. M. Kucińska, DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików, w: Gdzie się podziało moje dzieciństwo (O Dorosłych Dzieciach Alkoholików), dz. cyt., s. 70-71.
Por. A. Przybecki, Między poczuciem zagrożenia a potrzebą obecności, Poznań 1999, s. 45.
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wzajemnie o siebie, dbającą o swoich członków „rodzinę”, stanowiącą dla nich
mocne wsparcie. Jednocześnie w pracy terapeutycznej z grupą jest miejsce na
przyjrzenie się indywidualnym problemom jej członków22.
W czasie poprzedzającym terapię duszpasterz akademicki prowadzi szeroko
zakrojoną kampanię informacyjną w ramach dni adaptacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym i w ośrodkach duszpasterskich Archidiecezji Katowickiej,
w lokalnych mediach, co pozwala dotrzeć z informacją o możliwości terapii
dla studentów wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych. Uczestniczący w terapii studenci mają zapewnione zajęcia, duchową opiekę duszpasterza akademickiego, wsparcie finansowe i żywieniowe. Pomimo że terapia odbywa się
w katolickim ośrodku duszpasterstwa akademickiego „Zawodzie”, uczestniczyć w niej może każdy student studiujący w Katowicach, który zostanie na nią
zakwalifikowany w rozmowie z terapeutką. Zapewniona opieka duszpasterza
akademickiego szanuje i uwzględnia w swoich działaniach studentów innych
wyznań, niewierzących, agnostyków czy ateistów. W ciągu piętnastu lat około
200 studentów wywodzących się z rodzin dysfunkcyjnych, a szczególnie z problemem alkoholowym, ukończyło terapię, którą prowadzi terapeutka Teresa
Adamczyk, a współfinansuje miasto Katowice.
Najistotniejszym przesłaniem, jakie powinno dotrzeć do studentów uczestniczących w terapii, a zarazem stać się fundamentem wszelkich działań duszpasterstwa akademickiego wobec nich to prawda o bezwarunkowej miłości
Boga do każdego z nich23. Miłości w sposób szczególny ukazanej ludziom przez
Jezusa Chrystusa. Studentom wywodzącym się z rodzin dysfunkcyjnych, które
w swoim życiu rodzinnym najczęściej nie doświadczyły prawdziwej miłości albo
poznały jedynie miłość warunkową, dobitnie winno się wskazywać na umiłowanie ich przez Boga w Osobie Jezusa Chrystusa. On to bowiem towarzyszy
aktywnie im od chwili ich poczęcia, w każdym okresie życia, pomimo tego iż
być może nie byli w stanie sobie tego uświadomić czy odczuć. Tak ważne doświadczenie miłości Boga duszpasterz akademicki pragnie przekazać uczestnikom terapii na różne sposoby. Przed terapią dla chętnych odprawiana jest msza
święta, a na początku każdego spotkania terapeutycznego udziela się wszystkim,
którzy tego zechcą, Bożego błogosławieństwa. W czasie rocznej terapii jedna
z sesji terapeutycznych poświęcona jest tzw. przestrzeni duchowej człowieka.
Na niej, w szczerym dialogu, studenci prezentują swoje doświadczenie wiary,
obrazu Boga, co pozwala na podjęcie próby odkrycia Go jako Boga miłości
bezwarunkowej i pewnej.
22

23

Por. T. Adamczyk, Krocz dumnie, nie biegnij – terapia DDA, w: Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym, red. I. Celary i G. Polok, Katowice 2008, s. 303-304.
Zob. szerzej: G. Polok, Formy pomocy pastoralnej studentom pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym, „Studia Pastoralne” 2014, nr 10, s. 137-154.
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Wskazanie Boga kochającego każdego człowieka jest szczególnie ważne
wobec studentów, którzy poprzez postawę swoich dysfunkcyjnych rodziców
mogą mieć mocno zaburzony obraz Boga, zwłaszcza Boga jako ojca. Stąd prowadzenie studentów do relacji z Jezusem Chrystusem, Synem Bożym, przyjacielem, bratem, jawi się jako szczególnie ważne. Może ono także, przynajmniej
w jakiejś mierze, przyczynić się do zbudowania pozytywnej relacji synowskiej
studentów z Bogiem Ojcem. Relacji, której wielu z nich nie mogło w swoim
domu z rodzonym ojcem przeżyć. Doświadczenie Bożej miłości ma szczególnie miejsce w duszpasterstwie akademickim poprzez posługę sakramentalną,
a zwłaszcza wtedy, gdy jest sprawowana Eucharystia (co ma miejsce bezpośrednio przed terapią). Studenci zachęcani są również do udziału w rekolekcjach „na
dobry początek” w październiku danego roku akademickiego i w rekolekcjach
adwentowych czy wielkopostnych oraz „wyjazdowych” letnich rekolekcjach
w Brennej. Wyłącznie dla nich odprawiana jest msza święta przed świętami Bożego Narodzenia, w czasie której udzielany jest sakrament chorych. Na zakończenie rocznego cyklu terapii dla chętnych odprawiana jest msza święta, kiedy
w symbolicznym geście ofiarowania na ołtarzu spisanych wcześniej na kartkach
różnych doświadczeń życiowych wierzący uczestnicy terapii zawierzają się eucharystycznemu Chrystusowi.
W działaniach duszpasterskich na wspólnych czy indywidualnych spotkaniach i rozmowach nie można uciec od pytań o przyczynę cierpienia, jego
sens i pytań dlaczego konkretnie spotyka to młodego człowieka pochodzącego
z rodziny dysfunkcyjnej. Wspólnota DA daje odpowiedź na stawiane pytania,
wskazując, że to w Bogu można odnaleźć siebie nawet w największym, często
niezawinionym cierpieniu. Uczestnicy terapii w ośrodku DA „Zawodzie” mają
możliwość na tzw. sesji duchowej (jedno ze spotkań terapeutycznych) szczerze
rozmawiać z duszpasterzem akademickim na temat cierpienia i odnajdywania jego sensu w perspektywie swoich doświadczeń życiowych. Jeżeli zachodzi
taka potrzeba, każdy z uczestników terapii może spotkać się z duszpasterzem
akademickim na indywidualnej rozmowie. Ważne jest także umożliwienie studentom pochodzącym z rodzin dysfunkcyjnych przystąpienia do sakramentu
pokuty i pojednania. Doświadczenie Bożej miłości przebaczającej, otrzymanie
pokoju serca jest szczególnie ważne i potrzebne dla studentów pochodzących
z rodzin dysfunkcyjnych. Ponieważ w ich przestrzeni rodzinnej, szczególnie
w okresie dzieciństwa, grzech był często obecny i powodował określone dla
nich skutki, wywołując w nich silny stan niepokoju i lęku. Stąd tak potrzeba
studentom doświadczenia pewności przebaczenia oraz pokoju serca, które daje
Bóg w sakramencie pokuty. Istotnejest też uświadomienie studentom DDD, że
sakrament pokuty i pojednania jest sakramentem uzdrowienia. Bóg w nim leczy
wnętrze człowieka, zranione grzechem własnym czy bliźnich, co pozwala na
pokonywanie własnych słabości i wzrastanie w miłości do Niego i ludzi. Każdy
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uczestniczący w terapii dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w ośrodku DA
„Zawodzie” ma możliwość, po uprzednim ustaleniu terminu z duszpasterzem
akademickim, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Wydaje się
szczególnie ważne, aby student, często obciążony trudną przeszłością i wynikającymi z tej przeszłości grzechami, spotkał się w tym sakramencie z właściwym
zrozumieniem ze strony spowiednika i nakierunkowaniem na pracę nad sobą.
Jednocześnie duszpasterz akademicki uświadamia penitentom, że Jezus w tym
sakramencie nie tylko odpuszcza grzechy, ale uzdrawia serce człowieka i uzdalnia go do miłości.
W rodzinnym życiu studentów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
szczególnie w okresie dzieciństwa i dorastania, było wiele sytuacji, które określa się jako raniące. Spotykali się przecież w swoich domach z zachowaniami,
które powodowały zranienia w ich psychice, duszy, a nawet na ciele, co może
skutkować ich psychicznymi czy somatycznymi chorobami. W ramach terapii
duszpasterz akademicki proponuje studentom przyjęcie sakramentu chorych.
Świadomie wybiera na to szczególny okres, czyli czas przed świętami Bożego
Narodzenia. Studenci rozpoczęli już terapię, zaczynają się w nich dokonywać
różne zmiany, zaczynają dostrzegać zranienia, jakich doświadczyli w swoich domach, a jednocześnie czeka ich przeżywanie świąt Bożego Narodzenia. Święta te,
wbrew tendencjom medialno-reklamowym, są często w rodzinie dysfunkcyjnej,
a zwłaszcza z problemem alkoholowym, trudnym, pełnym lęku i niepewności
czasem. Stąd tak ważne jest doświadczenie Bożej miłości, która uzdrawia na
poziomie duchowym i fizycznym w sakramencie chorych. Dlatego na ostatnim
spotkaniu grupy terapeutycznej przed świętami Bożego Narodzenia każdy ze
studentów, który wyrazi takie pragnienie, przyjmuje sakrament chorych.
Na drodze wiary studentów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych istotnym elementem jest oparcie się przez nich na silnej relacji z Bogiem poprzez
Jego słowo zapisane na kartach Biblii. Uczestnikom terapii w ośrodku DA „Zawodzie” duszpasterz akademicki od początku proponuje przeżywanie terapii
ze Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym. Na zakończenie terapii, kiedy
odprawiana jest Eucharystia w intencji jej uczestników, każdy otrzymuje egzemplarz Nowego Testamentu, by zawarte w nim Słowo Boże stało się umocnieniem w procesie zdrowienia. Studentom uczestniczącym w terapii proponuje
się również udział w spotkaniach modlitewnych, które odbywają się we wtorki
wieczorem i które mogą stać się przestrzenią doświadczenia poprzez modlitwę
żywego kontaktu z Bogiem. Również zaproponowany udział w rekolekcjach
okresowych czy „wyjazdowych” letnich może stać się dla studentów miejscem
doświadczenia Boga poprzez modlitwę.
Istotną przestrzenią, potrzebną dla wspomagania procesu zdrowienia studentów pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, jest możliwość bycia we wspólnocie osób wzajemnie siebie wspierających. Szansą na tworzenie takiego miejsca
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mogą być ośrodki duszpasterstwa akademickiego24. Powinny one stać się miejscem tworzenia prawdziwych wspólnot, otwartych na wszystkich studentów,
przyczyniając się do kształtowania więzów koleżeńskich i przyjacielskich. Trwanie w takiej wspólnocie, budowanie zdrowych, pozytywnych relacji z innymi
to duża szansa dla studentów DDD, a zwłaszcza DDA, na wzmocnienie ich
osobowości w procesie przemiany swojego życia25.
Ośrodek duszpasterstwa akademickiego „Zawodzie” proponuje uczestnikom terapii włączenie się w działania tej wspólnoty. Zaprasza studentów na
wspólne modlitwy, spotkania formacyjne „ABC wiary”, wyjazdy integracyjne czy wspomniane już powyżej różne formy rekolekcji. Bywa tak, że część
uczestników terapii angażuje się aktywnie w działania duszpasterstwa akademickiego.
Zakończenie
Losy życiowe studentów dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, zwłaszcza
z rodzin z problemem alkoholowym nie są takie same. Chociaż istnieje pojęcie
syndromu DDD, to jednak każda z takich osób w swoim pełnoletnim życiu jako
swój bagaż niesie niepowtarzalny zbiór doświadczeń wyniesionych z własnego
rodzinnego domu, co w konsekwencji prowadzi do uruchamiania różnorodnych sposobów przystosowania się w pełnoletnim życiu. Wzrastanie studenta
w dysfunkcyjnym środowisku domowym wymaga od niego zazwyczaj wiele
pracy nad sobą dla odzyskania podstawowej równowagi emocjonalnej i uzyskania możliwości kreowania autonomicznie własnego życia.
Dlatego studenci, dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, prawie w każdej
dziedzinie życia mogą czuć się w jakiś sposób okaleczeni czy wyobcowani. Z powodu tego, że wzrastali w takim, a nie innym środowisku domowym, często nie
mają wystarczającej odwagi, wiary w siebie czy umiejętności dla rozwoju osobistego w dorosłym życiu. Stąd tak ważne jest dla studentów, aby konfrontowali
się z doświadczeniami, które wynieśli z rodzinnego domu – jeżeli uznają to za
celowe, by uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych, a jeżeli uważają, że nie są
one im potrzebne, to by z psychologiem czy osobami bliskimi przepracowali
swoją przeszłość. Studenci powinni mieć możliwość zrozumienia, że bycie DDD
nie jest wyrokiem, a raczej ich życiowym wezwaniem, by realizować się na studiach, mieć przyjaciół i spełniać swoje marzenia.
24
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Por. Stolica Apostolska, Obecność Kościoła na Uniwersytecie i w kulturze uniwersyteckiej, w:
Informator Duszpasterstwa Akademickiego w Polsce, Warszawa 2002, s. 27-29.
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Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w pracy nad swoim „zdrowieniem”
powinny oprzeć się na bezwarunkowej miłości Boga wobec nich. Jak to pokazano powyżej, we wspólnocie duszpasterstwa akademickiego mogą doświadczyć
żywego, kochającego ich Boga poprzez przyjmowane sakramenty, czytanie słowa
Bożego i wsparcie wspólnoty. Jednocześnie duszpasterstwo akademickie winno
także zatroszczyć się o profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną
dla swoich studentów oraz o ile to możliwe łączyć swoje działania z podobnymi
działaniami dokonującymi się na danej uczelni wyższej.
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Streszczenie
Szczególną rolą duszpasterstwa akademickiego, jak ukazano to w niniejszym artykule
na przykładzie ośrodka „Zawodzie”, jest pomoc studentom, dorosłym dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. Najważniejsze, by studenci pochodzący z rodzin dysfunkcyjnych
w pracy nad swoim „zdrowieniem”, we wspólnocie duszpasterstwa akademickiego, mogli
doświadczyć żywego kochającego ich Boga poprzez przyjmowane sakramenty, czytanie
słowa Bożego i wsparcie wspólnoty. Jednocześnie duszpasterstwo akademickie winno
także zatroszczyć się o profesjonalną pomoc psychologiczną i terapeutyczną dla swoich
studentów i o ile to możliwe łączyć swoją posługę duszpasterską wobec studentów DDD
z podobnymi działaniami, dokonującymi się na danej uczelni wyższej.
Słowa kluczowe: studenci-dorosłe dzieci alkoholików, uczelnia, duszpasterstwo
akademickie, pomoc
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Summary
Supporting students – adult children from dysfunctional families.
The case of academic chaplaincy
The paper addresses the role of academic chaplaincy in supporting students who
originate from dysfunctional families, using the case of “Zawodzie” Chaplaincy to the
University of Economics in Katowice. It is of utmost importance for these students
to experience, in their “treatment” within the community, the living and loving God
through sacraments, reading the Bible and support given by other members. In parallel,
the chaplaincy should provide professional psychological support and treatment. If
possible, actions offered by chaplaincy should be aligned with actions delivered within
university structures.
Keywords: students-adult children of alcoholics, higher school, academic ministry,
help
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Znaczenie ewangelicznego języka
skierowanego do dzieci

Wprowadzenie
W drugim roku pontyfikatu Jan Paweł II wydaje adhortację apostolską Catechesi
tradendae, w której ukazuje najważniejsze zadania związane z posługą katechetyczną w Kościele. W owym przesłaniu zwraca uwagę na rolę języka w przekazie
Bożego Słowa:
Konieczne jest, by katecheza znalazła język odpowiedni dla wszystkich współczesnych dzieci, młodzieży i innych kategorii ludzi: język właściwy dla studiujących
i naukowców, dla wykształconych, nieuczonych albo stojących na niskim stopniu
cywilizacji, nawet dla upośledzonych fizycznie, czy umysłowo i innych (...). W katechezie (...) problem języka jest bez wątpienia problemem pierwszorzędnym (...).
Wszelkie osiągnięcia nauki o języku mają być do dyspozycji katechezy, a to w celu,
by była ona zdolna „opowiedzieć”, czy też „przekazać” całą niewypaczoną naukę
wiary współczesnym dzieciom, dorastającym, młodzieży i dorosłym (CT 59).

Etiologia ludzkiego języka
Językiem określamy środek komunikacji społecznej w mowie i piśmie. W tym
kontekście jest nim system komunikacji mający cechy podobne do języka,
a mianowicie język ciała, migowy, komputerowy czy też język zwierząt1.
Na język składają się znaki określone pierwszymi regułami stanowiącymi
narzędzie intelektualnej i emocjonalnej komunikacji. Językowe wyrażenia służą
**

1

Ks. bp dr hab. Antoni Długosz – biskup pomocniczy diecezji częstochowskiej, Kawaler
Orderu Uśmiechu.
Język, w: Wielka encyklopedia świata, t. VI, Oxford 2004, s. 214.

624

Antoni Długosz

do porozumiewania się, porządkowania oraz przekazywania wiedzy, a także
wyrażania przeżyć. Język różni się od mowy tym, że jest abstrakcyjnym systemem znaków i reguł łączących się w większą całość. Mowa z kolei stanowi
całość słownej ludzkiej aktywności, w której zachodzi proces porozumiewania
się, a także wzajemne oddziaływanie poprzez wypowiedzi.
Języki, będące tworem człowieka, ukształtowały się na podstawie społecznej
akceptacji językowych norm. Dzięki rozwojowi kulturowego życia nastąpiło
kształtowanie się literackiego języka. Nowe techniczne terminy powstawały
w miarę rozwoju różnych dziedzin nauki i techniki2.
Różnorodność językowa
Spotyka się różne podziały języka. Wyróżniając w nim fizyczne cechy znaków,
dzielimy go na akustyczny (mówiony), graficzny (pisany) oraz gestowo-mimiczny. Uwzględniając sposób powstawania, mamy język naturalny, sztuczny oraz
mieszany. Z kolei wskazując na specyfikę dziedziny, o której się mówi, wyróżniamy język świecki, obejmujący zjawiska, procesy naturalnego świata poznawane
doświadczalnie, a także język religijny3. Stanowi on istotny składnik religijnych
aktów oraz zachowań jednostki i społeczeństwa. W skład religijnego języka
wchodzi język teologii4.
Neurologiczna baza ludzkiego języka mieści się w lewej półkuli mózgu.
Ludzki język rozwija się u człowieka między pierwszym a piątym rokiem życia.
Według badań językoznawców na kuli ziemskiej występuje około 3000 odrębnych języków5.
Język adresata Bożego słowa
Mali uczestnicy katechezy oraz liturgii więcej czasu spędzają przed telewizorem
i komputerem, niż kontaktując się z opiekunami, a nawet rodzicami. Podświadomie oddziałuje na dzieci język mediów, który prostymi i krótkimi zdaniami
podaje wszystkie wiadomości w sposób konkretny oraz zwięzły. W mentalności młodego pokolenia nie jest znane abstrakcyjne myślenie, a także trudne są
do przyjęcia teologiczne terminy, jak np. „plan Boży”, „ekonomia zbawienia” –
kojarzone przez młodego odbiorcę z czysto ekonomicznymi, materialnymi
2
3
4
5

J. Herbut, Język, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s. 3 i nast.
Tamże, s. 6.
J. Herbut, Język religijny, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, dz. cyt., s. 16.
Język, w: Wielka encyklopedia świata, dz. cyt., s. 214 i nast.
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działaniami, bez wiązania ich z religijnym sensem. Od ponad sześćdziesięciu
lat zachodzi desakralizacja języka, ukazująca zatracenie pierwotnego sensu religijnych terminów – jak np. „niebo” – kojarzone z chmurami czy też pogodą
oraz „odpust” – z wesołą zabawą6.
Werbalny kontakt z dzieckiem
Rozwój zmysłów u dziecka przebiega, poczynając od zmysłu wzroku, poprzez
dotyk, powonienie, zmysł słuchu, mowy. Najsilniejszymi bodźcami w pierwszych latach życia jest doświadczenie widzenia oraz dźwięku. Wszystkie zmysły składają się na możliwość kontaktowania się z otaczającym światem. Język
dziecka można podzielić na język obrazów, dźwięków, dotyku, powonienia
i smaku. Kontaktując się z dzieckiem, najpierw trzeba wytworzyć atmosferę
bezpieczeństwa i przyjaźni, by dziecko zaakceptowało osobę, która będzie się
z nim kontaktowała. Nie można narzucać się dziecku – ono samo winno oswoić
się z nową osobą i przyjąć ją do grona swoich przyjaciół. Kontakt z dzieckiem
można nawiązać poprzez jego rodziców i opiekunów, z którymi jest ono zżyte.
Wystarczy przywitać się z rodzicami, rozmawiać z nimi pozwalając dziecku na
oswojenie się z nową osobą. Kiedy dziecko nabierze przekonania, że rodzice
akceptują nową osobę, darzą ją życzliwością i sympatią, ono także włączy ją do
grona swoich przyjaciół. Można również nawiązać kontakt z dzieckiem poprzez
jego rówieśników, którzy znają tego człowieka i darzą go sympatią. Dziecko nabiera przekonania, że można zaufać mu, gdy widzi swoich rówieśników, którzy
radośnie witają się z obcym człowiekiem, rozmawiają z nim i uczestniczą w jego
zajęciach.
W kontaktach z dziećmi należy zwracać uwagę na barwę głosu oraz jego
intensywność. Dzieci są bardzo wrażliwe na intonację i nie można straszyć je
krzykiem, lub tonami powodującymi niepokój, a nawet lęki. Przy takiej atmosferze dziecko zamyka się na odbiór przekazu słownego i popada w depresję.
Posługa Bożego Słowa skierowana do dziecka
W przekazie słowa Bożego należy wielopłaszczyznowo oddziaływać na dzieci, angażując ich wszystkie zmysły. Ponieważ najsilniejszy jest zmysł wzroku – trzeba pomoce wizualne uczynić pierwszymi nośnikami przekazywanych
treści. Mówi się o języku obrazu ze względu na oddziaływania telewizji oraz
gier komputerowych. Do pomocy wizualnych zaliczamy obrazy, przeźrocza,
6

http://www.kongres.org/1zjazdsabadasz.htm, dnia 29 lipca 2009 r.
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filmy o tematyce biblijnej oraz ukazujące życiowe doświadczenia dzieci, a także rekwizyty używane w liturgii i życiu dziecka. Materiały wizualne nie mogą
ukazywać świata duchowego: Pana Boga, aniołów oraz diabłów. Roztropnie należy odnosić się do symboliki występującej w Biblii, by nie antropomorfizować
nadprzyrodzonego świata (np. symbolika Ducha Świętego jako gołębicy czy też
ognia). Dziecko winno jak najwcześniej spotkać się z tajemnicą Boga, którego
nikt z ludzi nie jest w stanie pojąć i zrozumieć ani zobaczyć.
Dziecko potrzebuje doświadczać silnego Boga. Pomaga w tym obraz dorosłego Pana Jezusa, będący obrazem Boga Ojca7.
Dużą rolę w odbiorze materiałów wizualnych odgrywają kolorowe pomoce.
Język katechezy i homilii
Zaznaczono, że dzięki językowi zdobywamy wiedzę, poszerzając znajomość
nowych terminów, wyrażeń, pojęć oraz nawiązujemy relacje międzyludzkie,
a także między nami a Bogiem. Otwartą sprawą jest poszukiwanie nowych zasad używania języka nie tylko z członkami rodziny, przedszkola, szkoły, ale
także na katechezie i w Kościele. Poprawny język katechezy i homilii skutecznie
wpływa na religijną formację człowieka. Język religijny ma wyjątkową złożoność
oraz spełnia bogatą funkcyjność. Należą do niej: funkcja poznawcza, impresywna, ekspresywna oraz performatywna. Źródłem funkcji poznawczej jest Pismo
Święte, tradycja, liturgia – jako źródła formalne oraz rzeczy stworzone – źródła
materialne. W funkcji impresywnej nakłania się ludzi do religijnej aktywności,
z kolei w ekspresywnej do czci wobec Boga poprzez pochwalną modlitwę oraz
modlitwę wdzięczności. Funkcja performatywna służy tworzeniu rzeczywistości
zwłaszcza podczas przeistoczenia. Powyższe funkcje języka mogą występować
razem, co ma miejsce w liturgii, szczególnie podczas Eucharystii. Często mówi
się nie tyle o języku religijnym, ile o sytuacji religijnej, w której używa się określonych rodzajów języka. Wskazuje się też na cztery typy języka katechezy: biblijny, liturgiczny, egzystencjalny i doktrynalny. W języku biblijnym wyróżnia się
język symboliczny, wyrażony w metaforach, przypowieściach, parabolach, w języku sapiencjalnym, poetyckim, epistolarnym, w języku narracji czy analogii.
Z kolei język liturgiczny obejmuje także język sakramentalny. A na język liturgiczno-sakramentalny składają się: ryty, gesty, symbole, słowa, śpiewy, słuchanie.
Język doktrynalny występuje w nauczaniu Kościoła8.
7

8

A. Długosz, Jak przygotować i ocenić katechezę, Kuria Metropolitalna w Częstochowie,
Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Częstochowa 1997, s. 67.
K. Misiaszek, Próba poszukiwania zasad używania języka w katechezie, http://www.opoka.
org.pl/biblioteka/T/TA/TAK/km_jezykzasady.html (dostęp: 31.07.2009).
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Rola języka w przekazie Bożego słowa
Nośnikiem Bożego pouczenia jest mowa, ludzki język, którego jakość odgrywa
wyjątkową rolę w profetycznej misji. Głoszący słowo Boże winien posługiwać
się tzw. językiem „katechetycznym”, który charakteryzuje się jasnością, logicznością wynikania oraz zrozumiałością. Głoszący winien korzystać z terminów
zrozumiałych przez dzieci. „Mowa” słowa Bożego musi odpowiadać możliwościom percepcyjnym dziecka. Nie posługujemy się abstrakcyjnymi terminami,
staramy się korzystać z konkretnych, obrazowych określeń, które przybliżają
i pomagają w zrozumieniu Bożego pouczenia. Nie należy stosować zdrobnień,
np. Bozia, Pan Jezusek, Mateczka Najświętsza..., a także zdrobnień wziętych
z życia dziecka (rączka, buzia, nóżka, paluszek itp.). Dziecko winno spotykać
się z takimi terminami, które nie będą zmieniały się z wiekiem. Stąd poprawne
będzie mówienie: Pan Bóg. Pan Jezus, Matka Boża, palec, ręka, twarz, noga,
itp. Unikamy także określeń z dawnego katechizmu czy też z tzw. „żargonu
kaznodziejskiego”, które wprawdzie swoje korzenie mają w świecie Biblii i zawierają głębię oraz bogactwo treściowe, jednak w przypadku wykorzystania ich
w odniesieniu do dziecka, w niektórych wypadkach utrudniają mu zrozumienie
problemu. Najczęstszym takim terminem jest „serce”. Mówi się: o „czystym,
brudnym, grzesznym, świętym sercu”. Według powyższego myślenia: Pana Jezusa przyjmujemy do serca, „oczyszczamy serce” w sakramencie pokuty. Dzieci
konkretyzują takie określenia, rozumiejąc przez termin serce pracowity mięsień
w organizmie człowieka. Niektóre mają trudności, dlaczego przyjęty ustami
Eucharystyczny Jezus przychodzi tylko do serca itd. To prawda, że nie jest łatwo nadprzyrodzoną rzeczywistość opisać słowami. Jednakże musimy uczyć się
korzystania z takich określeń, które nie stwarzają dziecku trudności. Wydaje się,
że można powiedzieć, iż „w Komunii świętej przyjmujemy Pana Jezusa” – nie
określając, w jakiej części organizmu się zatrzymuje.
Drugim trudnym terminem jest „łaska”. Czy nie będzie bliższe dziecku
określenie: „dar, prezent Boga, pomoc Boga”. Rzeczywistość domaga się poprawnego odkrywania takich słów, które bezbłędnie przybliżą dziecku nadprzyrodzoną rzeczywistość.
W przekazie posługujemy się prostymi zdaniami, o ile możliwe w czasie
teraźniejszym, w trybie oznajmującym. Kierując pytania do dzieci, stosujemy
szyk przestawny. Nie ujmujemy dwóch pytań w jednym zdaniu, np. „Gdzie
i kiedy rodzi się Pan Jezus?”. Nie stosujemy podchwytliwych pytań, niezgodnych
z obiektywną prawdą, typu: „Ilu jest bogów?”. Rozpoczynając zdanie z formie
oznajmującej, nie nakazujemy dziecku kończyć tego zdania, np. „Dwunastoletni
Pan Jezus idzie w pielgrzymce do...”. Nie popełniamy też błędu określanego jako
tzw. „pogłos pedagogiczny”, który polega na dosłownym powtarzaniu przez
katechetę wypowiedzi dziecka.
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Chcąc otrzymać odpowiedź, stawiamy dziecku pytania poprawnie zbudowane. Jeśli chcemy otrzymać słowną odpowiedź – nie rozpoczynamy pytań
od „czy”. Natomiast gdy zaczynamy pytanie od „czy”, wtedy nie wymagamy od
dzieci osobistego zaangażowania, szukania własnej odpowiedzi na podstawie
posiadanej wiedzy. W powyższym przypadku dzieci pokierują się intonacją
naszego głosu, mimiką twarzy, by intuicyjnie wyczuć, na jaką czekamy odpowiedź i skwitować ją bezmyślnym: „tak” lub „nie”. Można stawiać pytania od
„czy” przy pierwszych kontaktach z małymi dziećmi, by zachęcić je do głośnej
odpowiedzi i ośmielić je przed księdzem. Gdy grupa zżyje się z prowadzącym –
rozpoczynamy pytania od partykuły zmuszającej do twórczego komunikowania
odpowiedzi z wykorzystaniem opanowanego zakresu wiedzy (np. dlaczego?
w jaki sposób? kiedy? co zrobił?). Pytaniem od „czy” możemy się również posłużyć przy refleksji, rachunku sumienia, podczas których dzieci w myśli udzielają
odpowiedzi Bogu lub sobie. Jednak i wtedy warto zastanowić się nad pytaniami
od: „w jaki sposób? co zrobię? co mogę zmienić?”
Nie korzystamy ze świata baśni lub bajek. Wydarzenia zbawcze opowiadamy
w czasie teraźniejszym, ponieważ pomaga on dziecku nie tylko wspominać
historię zbawienia, lecz być czynnym aktorem tych zdarzeń. Pismo Święte jest
księgą uobecniającą ingerencję zbawczą Boga w życie każdego człowieka9.
Język modlitwy dziecka
Modlitwa dziecka to rozmowa z Bogiem. Ważna jest religijna formacja zwracająca uwagę na przygotowanie zewnętrzne i wewnętrzne do modlitwy. Zewnętrzne odnosi się do odpowiedniej postawy ciała, układu rąk, skierowania
wzroku na krzyż czy obraz. Wewnętrzne dotyczy wyciszenia się, uświadomienia
sobie, że słucha mnie Bóg, zainteresowany moim życiem10. Uczymy dzieci szerokiego wachlarza modlitw, rozpoczynając od modlitwy spontanicznej poprzez
modlitwę gestu, biblijną, taniec, piosenkę, modlitwę jako twórczą działalność,
dziękczynną, uwielbienia, przeproszenia, prośby oraz pacierz11.
Podstawowym kontaktem z Panem Bogiem jest spontaniczna modlitwa.
Z jakąkolwiek sprawą zwraca się dziecko do rodziców czy wychowawców, zachęcamy je, by w podobny sposób, czyli swoimi słowami opowiedziało to Panu
Bogu. Nie możemy ograniczać modlitewnego kontaktu z Panem Bogiem tylko
do pacierza czy też modlitwy-prośby. Dobrze będzie, jeżeli tak pokieruje się
intencjami dzieci, by pierwsze doświadczenia rozmowy z Bogiem wyrażały
9
10
11

A. Długosz, Jak przygotować ..., dz. cyt., s. 63-66.
A. Długosz, Modlitwa dziecka, Radom 2009, s. 37 i nast.
Tamże, s. 12-28.
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modlitwą dziękczynienia, uwielbienia Boga oraz przeproszenia. Modlitwy prośby nauczy dziecko samo życie. Chodzi o uświadomienie mu, że na pierwszym
miejscu wyrażamy miłość Panu Bogu, gdy jesteśmy bezinteresowni w rozmowie
z Nim, a tę postawę okażemy uwielbieniem i dziękczynieniem.
Przygotowując dziecko do wyrażenia modlitwy prośby, należy zaznaczyć, że
tak, jak nie zawsze rodzice mogą spełnić prośby dziecka, ponieważ kierują się
jego dobrem, podobnie działa Pan Bóg. Każda modlitwa jest przyjęta przez Pana
Boga, lecz nie każda spełniona. Trzeba pomagać dziecku, by wyrabiało w sobie
postawę zawierzenia Bogu, ufność oraz zgadzanie się na każdą decyzję Pana
Boga. Dobrze będzie podpowiadać dziecku, by prosząc o cokolwiek, kończyło
słowami: „Jeżeli taka jest Twoja wola, Panie Boże”. Można przypomnieć dziecku
przykład modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu: „Proszę o oddalenie cierpienia, lecz
Twoja wola Boże Ojcze niech się spełni” (Mt 26,39)12.
W dziecięcej modlitwie ważny jest także „język ciała”. Uświadamiamy dzieciom, że postawa stojąca wyraża szacunek wobec Boga oraz gotowość słuchania.
Złożone ręce mówią o zawierzeniu i oddaniu się Bogu. Dłonie skrzyżowane na
piersi wskazują na miłość do Boga. Pochylenie ciała oraz bicie się w piersi – wyraża pokorę, skruchę oraz żal. Pozycja siedząca z dłońmi położonymi na kolanach oznacza gotowość słuchania. Ręce wzniesione do góry wyrażają radość,
wdzięczność i uwielbienie Pana Boga. Klaskanie – także radość i wdzięczność.
Pozycja klęcząca – rzadko stosowana w modlitwie – podkreśla pokorę i skruchę13.
Język Pisma Świętego skierowany do dzieci
Interpretując historię zbawienia, stosujemy trójczłonowość przekazu – ponieważ tak powstawało Pismo Święte: doświadczenie życiowe narodu wybranego,
na które Bóg odpowiada przez natchnionego autora, by z kolei zaprosić człowieka do dania odpowiedzi na propozycję Bożą.
Pismo Święte jest księgą zadaną człowiekowi, by ciągle odczytywał zbawcze
przesłanie Pana Boga. Jako księga bosko-ludzka domaga się ona szczególnego
przygotowania, które pozwoli ją dobrze interpretować14. Spełnimy powyższe
założenie, jeżeli dochowamy wierności Bogu i człowiekowi. W przybliżeniu
prawdy Bożej wychodzimy od sytuacji znanej dziecku z codziennego życia,
następnie opowiadamy przekaz biblijny, by z kolei ukazać jeden ze sposobów
realizacji Bożego wezwania. Koniecznie należy uwzględnić gatunki literackie
występujące w Piśmie Świętym, np. pradzieje biblijne – nie są ścisłą historią, lecz
12
13
14

A. Długosz. Modlitwa... dz. cyt., s. 37 i nast.
Tamże, s. 44 i nast.
A. Długosz, Chrześcijanin radosny, Kraków 2008.
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stanowią obrazową odpowiedź na pytania ludzi: Skąd się wziął świat, człowiek?
Jakie są relacje Boga do ludzi?, Dlaczego cierpimy, umieramy, dlaczego występują podziały między ludźmi?15
Duże znaczenie ma wytłumaczenie symboliki biblijnej oraz topografii Palestyny.
Ewangeliczny język, adresowany do dzieci, jest ściśle związany z życiem
Kościoła, a w nim z przepowiadaniem biblijnym i posługą liturgiczną, z tradycją
i nauczaniem Kościoła oraz z doświadczeniem codziennego życia. Ma to być
język działania, gestów, śpiewu, tańca, obrazu, opisu, porównań, poszukiwań,
medytacji.
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Streszczenie
W adhortacji apostolskiej Catechesi tradendae Jan Paweł II zwraca uwagę na rolę języka
w przekazie Bożego Słowa. Przypomina o konieczności znalezienia odpowiedniego
języka katechezy, tak by była ona zdolna „opowiedzieć” czy też „przekazać” całą niewypaczoną naukę wiary współczesnym dzieciom, młodzieży i dorosłym. Dlatego ważne jest
zwrócenie szczególnej uwagi na język przepowiadania skierowanego do dzieci. Ma to
być język ściśle związany z życiem Kościoła, a w nim z przepowiadaniem biblijnym i posługą liturgiczną, z tradycją i nauczaniem Kościoła oraz z doświadczeniem codziennego
życia. Ma się wyrażać nie tylko w słowach, ale także w działaniu, gestach, śpiewie, tańcu,
obrazie. Ważne jest również wytłumaczenie symboliki biblijnej oraz topografii Palestyny.
Słowa kluczowe: komunikacja, ewangeliczny język, odbiorca ewangelicznego
przepowiadania
15
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Summary
The meaning of evangelical language directed to children
In the apostolic adhortation Catechesi tradendae John Paul II pays attention to the
role of language in the transfer of God’s Word. He reminds us of the necessity to find
an adequate language of catechesis so that it could “tell” or “pass on” the whole nondistorted knowledge of faith to contemporary children, adolescents, the youth, and
adults. That is why it is vital to pay high attention to the language of forespeaking
directed to children. It is to be the language tightly connected with Church life, including
the Biblical forespeaking and liturgical service, with Church tradition and teaching, and
everyday experience. It should be expressed not only in words, but in activity, gestures,
singing, dance and picture. Also, the explanation of Biblical symbols and topography of
Palestine is very crucial.
Keywords: communication, evangelic language, recipient of evangelic forespeaking
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„Kimże jest człowiek, że [go]...
wychowujesz?” (por. Ps 8,5).
Antropologia pedagogiczna w katechezie

Zachwyt psalmisty nad troską Boga o człowieka przewija się przez całe Pismo
Święte (Ps 8,5)1. Człowiek jest koroną stworzenia – uczyniony na obraz i podobieństwo samego Boga (Rdz 1,26n; 9,6), które dają mu władzę, by „czynić
sobie ziemię poddaną” (Rdz 1,28; por. Mdr 9,2). Bóg wyposaża też ludzi w wiele
darów: „[Pan] dał im wolną wolę, język i oczy, uszy i serce zdolne do myślenia. Napełnił ich wiedzą i rozumem, o złu i dobru ich pouczył (...). Przymierze
wieczne zawarł z nimi i praw swoich ich nauczył” (Syr 17,6-12). Przyrodzone
możliwości intelektualne i duchowe człowieka wskazują na potrzebę stałego
rozwoju i konieczność systematycznego nauczania, wychowania oraz doskonalenia się (por. Kpł 19,2; Mt 5,48; Rz 12,2; 1 Tes 4,1; Jk 1,4). Bóg pozostaje jednak
pierwszym Wychowawcą swojego ludu i jedynym Nauczycielem (por. Pwt 8,5;
Mdr 11,9n; Prz 3,11n; Mt 23,8-10; J 13,13n; 1 Kor 11,31n), stąd antropologia
chrześcijańska poszukuje swoich źródeł w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła,
by przeciwstawić się różnym błędnym wizjom człowieka i odkryć wzajemne
relacje z teologią, pedagogiką i katechetyką.

**
***

1

Ks. prof. dr hab. Jan Kochel – Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny.
Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak – Uniwersytet Opolski, dziekan Wydziału Teologicznego UO.
Działanie Boga wobec człowieka określone jest przy pomocy dwóch czasowników: hebr.
zkr – „pamiętać” oraz pqd – „troszczyć się, doglądać, wykazywać zatroskanie i zaniepokojenie”. Obydwa czasowniki wskazują na oddziaływanie pedagogiczne (wychowawcze); por.
G. Ravasi, Psalmy, cz. 1, Kraków 2007, s. 222 i nast.
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Współczesne zagrożenia (błędy) antropologiczne
Semicki rdzeń ādām pojawia się w Piśmie Świętym z rodzajnikiem, wskazując ogólnie na „człowieka”, ale i bez rodzajnika, wskazując na imię własne czy
symboliczne określenie pierwszego człowieka (por. Rdz 4,25; Syr 49,16) oraz
człowieka nowego – Chrystusa (por. Rz 5,14; 1 Kor 15,22.45). Chrześcijańska
koncepcja człowieka, jako imago Dei, ma swoje źródło w interpretacji Rdz 1,2628 (por. Syr 17,3; Jk 3,9) oraz bogatej tradycji teologicznej. W Biblii i Tradycji
Kościoła człowiek nigdy nie stał się przedmiotem refleksji analitycznej, lecz
zawsze ujmowany jest całościowo (łac. corpore et anima unus – „jeden ciałem
i duszą”)2 oraz pozostaje w relacji do Boga (łac. capax Dei – „otwarty na Boga”;
por. KKK 27-49). Biblijne określenie „na obraz i podobieństwo” w odniesieniu
do człowieka budziły i budzą jednak dyskusje, prowokują błędne teorie społeczno-kulturowe i wizje antropologiczne3.
W ostatnim czasie na cztery zagrożenia (błędy) antropologiczne zwrócili
uwagę ostatni papieże: od Pawła VI po Franciszka.
Paweł VI odniósł się krytycznie do zjawiska sekularyzmu, które podkreśla
potęgę poznawczą człowieka, prowadzi do pomijania Boga, a także do Jego
zaprzeczania, stąd wypływają nowe rodzaje ateizmu, m.in. „ateizm antropocentryczny”, nie tyle abstrakcyjny i metafizyczny, co praktyczny, programowy
i wojujący. „W połączeniu z tym «sekularyzmem» ateistycznym propaguje się
co dzień, w przeróżnych postaciach, cywilizację konsumpcyjną, tj. «hedonizm»
2

3

W Biblii wyróżnia się trzy elementy żywotne w człowieku: ciało (hebr. basar; gr. sarx,
soma; łac. corpus) duszę (hebr. nefesz; gr. psyché; łac. anima) i ducha (hebr. ruah; gr. pneuma; łac. spiritus). Ciało (basar) to podstawowa część funkcjonalna człowieka, śmiertelna
i zniszczalna, przez którą wyraża się jego osobowość. Duch (ruah) jest tchnieniem, życiem
ciała; sprawia, że on żyje i to w określony sposób. To duch sprawia, że ciało jest tym,
czym jest, naznacza je i wyróżnia. Dusza (nefesz) jest podmiotem siły życia, obdarzona
inteligencją i wolnością; oznacza „zasadę duchową” w człowieku, wskazuje na to wszystko,
co jest w nim najbardziej wewnętrzne i najwartościowsze (por. 2 Mch 6,30; Mt 10,28;
1 Tes 5,23); jest bezpośrednio stworzona przez Boga i nieśmiertelna (por. KKK 363-368).
W chrześcijaństwie podkreśla się „jedność” cielesno-duchową człowieka, objawione
i niezaprzeczalne jest przekonanie, że człowiek jest bardzo piękny (Rdz 1,31); por. M. Filipiak, Biblia o człowieku. Zarys antropologii biblijnej Starego Testamentu, Lublin 1979;
H.W. Wolff, Antropologie des Alten Testaments, Berlin 19803; H. Langkammer, Życie człowieka w świetle Biblii. Antropologia biblijna Starego i Nowego Testamentu, Rzeszów 2004;
J. Jeromin, Antropologia, w: Teologia Starego Testamentu, red. M. Rosik, t. II, Wrocław
2011, s. 75-117; t. IV, s. 37-80; A. Piwowar, Antropologia, w: Teologia Starego Testamentu,
t. I, s. 33-95.
Por. Anthropologische Aufrücke. Alttestamentliche und interdisziplinäre Zugänge zur historischen Anthropologie, red. A. Wagner, Göttingen 2009; J. Lemański, Ekskurs 1: Imago Dei,
w: Księga Rodzaju (NKB ST I/1), Częstochowa 2013, s. 182-187.
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podniesiony do rangi najwyższego dobra, wolę władzy i panowania oraz dyskryminację wszelkiego typu” (EN 55)4.
Papież pisze o tym zagrożeniu w odniesieniu do człowieka ujmowanego jako adresata misji ewangelizacyjnej. Pokolenia chrześcijan pokonywały
różne przeszkody na drodze rozpowszechniania Dobrej Nowiny w świecie:
„sami głosiciele Słowa pod różnymi pretekstami zacieśniali pole swojej akcji
misyjnej, z drugiej zaś ci, którym siewcy przepowiadali, często stawali taki
opór, że ludzką siłą nie można go było przezwyciężyć (...) działalność Kościoła
poświęcona ewangelizacji bywała gwałtownie hamowana, jeśli nie całkowicie udaremniana, przez władze publiczne. I dzisiaj zdarza się, że głosicielom
Słowa Bożego odmawia się ich praw, prześladuje się ich, uciska groźbami
i tępi, jedynie dlatego, że głoszą Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelię” (EN 50).
Istnieje jednak jeszcze inna przeszkoda, zwłaszcza w kontekście tych, którzy już przyjęli wiarę i często od wielu pokoleń mają związek z Ewangelią
i Kościołem. Chodzi o zjawisko „sekularyzmu”, a także „wojującego ateizmu”
(por. EN 54). Papież rozróżnia „sekularyzm” i „sekularyzację”5, która jest
„słusznym i prawowitym, nieobcym wierze i religii usiłowaniem odkrycia
w stworzeniu, w każdej rzeczy i w każdym zdarzeniu, praw wszechświata,
którymi obie się rządzą «autonomicznie», byle tylko umysł bazował na wewnętrznym przekonaniu, że te prawa nałożył im Stwórca” (EN 55). Papież
przestrzega przed rzeczywistym „sekularyzmem”, czyli taką koncepcją świata,
według której całkowicie tłumaczy się on sam, bez potrzeby uciekania się
do Boga. Kiedy Bóg staje się zbyteczny, a nawet przeszkadza, wtedy człowiek stawia siebie w centrum (ateizm „antropocentryczny”), ulega pokusie
zwątpienia, podejmuje dialog z wężem (szatanem), przyjmując „teologiczny
język” zaproponowany przez niego, rozmawiając o Bogu, a nie z Bogiem oraz
pozwalając się kształtować i prowadzić przez fałszywego wychowawcę (por.
Rdz 3,1-5)6.
Jan Paweł II z kolei dostrzegł niebezpieczeństwo „błędu antropologicznego” w kontekście socjalizmu i ateizmu, w których człowiek zostaje utożsamiony z pewnym zespołem relacji społecznych, a jednocześnie zanika w nich
pojęcie osoby jako samodzielnego podmiotu decyzji moralnych. Pierwszym
źródłem błędnej koncepcji natury osoby i „podmiotowości” społeczeństwa
jest, według niego, ateizm: „Negacja Boga pozbawia osobę jej fundamentu,
4
5

6

Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, Warszawa 1986 (skrót: EN).
Por. Benedykt XVI, Sekularyzacja jest trudną próbą dla Kościoła, OsRomPol 29 (2008), z. 4;
J. Mariański, Religia w społeczeństwie ponowoczesnym, Warszawa 2010; M. Marczewski,
J. Mariański, Sekularyzacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 17, Lublin 2012, kol. 1374-1377.
Z. Pawłowski, Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1-3, Warszawa 2003,
s. 391 i nast.
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a w konsekwencji prowadzi do takiego ukształtowania porządku społecznego,
w którym ignorowana jest godność i odpowiedzialność osoby” (CA 13; por.
CA 38)7.
Papież Wojtyła miał osobiste doświadczenie z tymi nurtami filozoficznymi.
W dziele Osoba i czyn oraz w innych studiach antropologicznych rozwijał swoją
koncepcję antropologii filozoficznej8. Ich poznanie pozwala pełniej zrozumieć
jego nauczanie społeczne i doniosłość tego pontyfikatu. Nauczanie to ma zdecydowanie personalistyczną opcję, a jej linię przewodnią stanowi nauka o godności osoby ludzkiej i prawach człowieka, zwłaszcza prawie do życia, wolności
i sprawiedliwości społecznej w duchu międzyludzkiej solidarności oraz tzw.
„wyobraźnia miłosierdzia” w kontekście wielorakich kryzysów społecznych. Jan
Paweł II zawsze starał się być wierny tej opcji, by nie zdradzić sprawy człowieka,
której obrona i propagowanie wchodzą w zakres ewangelizacyjnej misji Kościoła. Stąd wyrasta również koncepcja personalistycznej pedagogiki wychowawczej,
która odrzuca zagrożenia ateizmu teoretycznego i praktycznego oraz stanowi
wyzwanie dla współczesnych pedagogów9.
Wychowanie personalistyczne, według Jana Pawła II, jest koncepcją wychowawczą wyrastającą z integralnej koncepcji człowieka jako osoby, istoty fizyczno-psychiczno-duchowej, rozwijającej się w procesie aktywnego stawania się
osobą. To stawanie się powinno w miarę rozwoju coraz wyraźniej być wynikiem
świadomego, autonomicznego budowania siebie jako osoby, przede wszystkim
poznania prawdy o sobie, a więc samowychowania opartego na wolnym rozstrzyganiu na rzecz rozpoznanego dobra10.
Trzecie zagrożenie Benedykt XVI określił jako zjawisko „antropologicznego
redukcjonizmu”. Jeszcze przed wyborem, jako kardynał Joseph Ratzinger, przestrzegał przed rozchwianiem łodzi Kościoła i uleganiem fałszywym ideologiom.
W homilii przed konklawe stwierdził:
Iluż powiewów nauki zaznaliśmy w ostatnich dziesięcioleciach, iluż ideologicznych
prądów, ile sposobów myślenia... Łódeczka myśli wielu chrześcijan była nierzadko
huśtana przez te fale – miotana z jednej skrajności w drugą: od marksizmu przez
7

8
9

10

Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, w: tenże, Encykliki Ojca św. Jana Pawła II, Kraków 1996 (skrót: CA).
Por. K. Wojtyła, Osoba i czyn oraz inne studia antropologiczne, Lublin 1994.
Por. J. Galarowicz, Człowiek jest osobą. Podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły, Kraków 1994; M. Nowak, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin 1999; A. Rynio, Integralne wychowanie w myśli Jana Pawła II, Lublin 2004; R. Czekalski, Personalistyczna
pedagogika wychowawcza Jana Pawła II, „Warszawskie Studia Teologiczne” 21 (2008),
s. 183-90.
Jan Paweł II, List apostolski Do młodych całego świata, w: tenże, Listy pasterskie Ojca
św. Jana Pawła II, Kraków 1997 (nr 13-15).
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liberalizm aż po libertynizm; od kolektywizmu do radykalnego indywidualizmu; od
ateizmu do niejasnego mistycyzmu religijnego; od agnostycyzmu po synkretyzm
i tak dalej. Każdego dnia rodzą się nowe sekty i urzeczywistnia się to, co święty
Paweł nazywa „oszustwem ze strony ludzi i przebiegłością w sprowadzaniu na manowce fałszu” (Ef 4,14). Posiadanie jasnej wiary, zgodnej z credo Kościoła zostaje
często zaszufladkowane jako fundamentalizm. A tymczasem relatywizm, to znaczy
zdanie się na „każdy powiew nauki”, zdaje się być jedyną postawą godną współczesności. Ustanawiany jest rodzaj „dyktatury relatywizmu”, która nie uznaje niczego za
pewnik, a jedynym miernikiem ustanawia własne ja i jego zachcianki11.

Uzyskanie przez jednostkę wolności absolutnej i nieskrępowanej żadnym
prawem zmienia się nieuchronnie w dyktaturę, gorszą od każdej innej tyranii w historii12. Z połączenia absolutyzowania wolności, materialistycznej wizji człowieka i wielkiego rozwoju technologii rodzi się antropologia u swego
podłoża ateistyczna. W wizji człowieka pozbawionego duszy, a zatem osobistej
relacji ze Stwórcą, to, co jest możliwe technicznie, staje się moralnie uprawnione,
każdy eksperyment wydaje się możliwy do zaakceptowania, wszelka polityka
demograficzna dozwolona, każda manipulacja usprawiedliwiona. Najbardziej
niebezpieczne jest faktyczne absolutyzowanie człowieka (chce być ab-solutus).
Uwolniony od wszelkich więzi i od wszelkiego porządku naturalnego, rości
sobie pretensje do niezależności i sądzi, że w samym potwierdzeniu siebie tkwi
jego szczęście. Na bazie tak rozumianej antropologii społeczno-kulturowej buduje swoje myśli popularna dziś ideologia gender, godząca w godność osoby
ludzkiej i w rodzinę jako podstawową wspólnotę wychowawczą. „Jeśli do tej
pory przyczyny kryzysu rodziny upatrywaliśmy w niewłaściwym rozumieniu
istoty wolności ludzkiej, to obecnie staje się jasne, że w grę wchodzi wizja samego istnienia, tego, co naprawdę znaczy być człowiekiem” – zauważa papież
Benedykt XVI.
(...) „gender” jest przedstawiane jako nowa filozofia seksualności. Płeć, zgodnie
z tą filozofią, nie jest już pierwotnym faktem natury, który człowiek musi przyjąć i osobiście wypełnić sensem, ale rolą społeczną, o której decyduje się samemu,
podczas gdy dotychczas decydowało o tym społeczeństwo. Oczywiste jest, jak głęboko błędna jest ta teoria i wynikająca z niej rewolucja antropologiczna. Człowiek
kwestionuje, że jego natura jest wcześniej ustanowiona przez jego cielesność, co
cechuje istotę ludzką. Zaprzecza swojej własnej naturze i decyduje, że nie została mu
ona dana jako wcześniej określona, ale że to on sam ma ją sobie stworzyć. Według
biblijnego opisu stworzenia, istotą człowieka jest to, że został stworzony przez Boga
11

12

J. Ratzinger, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. na rozpoczęcie konklawe, Rzym 18 kwietnia 2005 r., w: http://papiez.wiara.pl/doc/371808.Homilia-kard-Josepha-Ratzingera-narozpoczecie-konklawe-caly/2 (dostęp: 9.03.2017).
Por. R. de Mattei, Dyktatura relatywizmu, Warszawa 2009.
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jako mężczyzna i jako kobieta. Ten dualizm jest zasadniczy dla istoty ludzkiej, tak
jak ją Bóg nam dał. Kwestionowana jest właśnie ta dwoistość jako fakt podstawowy
(por. Rdz 1,27)13.

Dostrzeżone zagrożenie określane jako „redukcjonizm antropologiczny”
czy „kulturowa rewolucja antropologiczna” spotkało się ze zdecydowanym stanowiskiem Kościoła. Najbardziej niepokojący jest w tym zagrożeniu (błędzie)
fałszywy dualizm, rozdzielający umysł (ducha) od ciała, które postrzega się jako
coś drugorzędnego i nieistotnego. Człowiek sam mógłby wybierać swoją płeć
wbrew swemu ciału, wbrew antropologii biblijnej. Powstało do tej pory wiele
opracowań, które ze społeczno-pedagogicznego punktu widzenia sprzeciwiają
się tej globalnej rewolucji kulturowej14, brak jednak dotąd oficjalnego dokumentu Kościoła na ten temat.
Papież Franciszek kontynuuje „walkę” o właściwie rozumianą antropologię.
Znane jest jego stanowisko na temat gender, wyrażone w sierpniu 2016 roku,
podczas spotkania z biskupami w Krakowie oraz podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu w drodze z Gruzji do Rzymu w październiku
2016 roku. Papież potępił w tych wypowiedziach teorię gender:
Podłością jest to, co dzisiaj robi się z indoktrynacją teorii gender (...) Opowiedział
mi ojciec z Francji, z katolickiej rodziny, że pewnego dnia przy stole rozmawiając
z dziećmi, zapytał 10-letniego chłopca, kim chciałby być, kiedy dorośnie. «Dziewczyną» – odpowiedział. I ojciec zdał sobie sprawę z tego, że w książkach szkolnych
naucza się teorii gender. To jest wbrew prawom naturalnym (...). Życie jest życiem,
a rzeczy należy przyjmować takimi, jakimi są. Grzech to grzech. Skłonności czy nierównowaga hormonalna przysparzają wielu problemów a my musimy być ostrożni,
by nie powiedzieć, że to wszystko jest to samo15.

W każdym przypadku, wskazał, potrzebne jest towarzyszenie, rozeznanie i przyjęcie. „To jest to, co zrobiłby dzisiaj Jezus” – mówił Franciszek.
13

14

15

Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania kardynałami oraz pracownikami Kurii
Rzymskiej i Gubernatoratu, Rzym, 21 grudzień 2012, w: http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/pl/speeches/2012/december/documents/hf_ben-xvi_spe_20121221_auguri-curia.
html (dostęp: 9.03.2017).
Por. G. Kuby, Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności, Kraków
2013; taż, Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności, Kraków 2013; M.A. Peeters,
Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania,
Warszawa 2010; taż, Gender – światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzia rozeznania, Warszawa 2014; Dyktatura Gender, Kraków 2014; M. Nykiel, Pułapka gender. Karły
kontra orły. Wojna cywilizacyjna, Kraków 2014, Z. Barciński, Edukacja seksualna według
Gender, Lublin 2014.
Por. http://gosc.pl/doc/3477650.Franciszek-Podloscia-jest-to-co-dzisiaj-robi-sie-z/ (dostęp: 9.03.2017).
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W oficjalnym nauczaniu Ojciec św. zwraca ponadto uwagę na kryzys i konsekwencje współczesnego antropocentryzmu, tj. zredukowanie człowieka tylko do świata przyrody, co może prowadzić do „biocentryzmu”: „Nie można
wymagać od człowieka zaangażowania w świat, jeśli nie uznaje się i nie podkreśla równocześnie jego szczególnych zdolności poznawania, woli, wolności
i odpowiedzialności” – naucza dziś papież (nr 118; por. Ls 115-123)16. Papież
przywołując pogląd Romano Guardiniego, zauważa, że kryzys i konsekwencje
nowoczesnego antropocentryzmu paradoksalnie
(...) doprowadziły do postawienia czynników technicznych ponad rzeczywistością,
ponieważ człowiek nie postrzega już natury «jako zawsze obowiązującej normy, ani
tym bardziej jako życiowego schronienia. Spogląda on na nią bez żadnych gotowych
założeń, rzeczowo, jako miejsce i materiał swojej twórczości, której wszystko poświęca, nie dbając o to, co z niej wyniknie» (zob. Das Ende der Neuziet, 63). W ten
sposób osłabia się wartość, jaką świat ma sam w sobie. Jeśli jednak człowiek nie
odkrywa swojego prawdziwego miejsca, to nie rozumie właściwie samego siebie
i doprowadza do zaprzeczenia własnej naturze (por. CA 38) (Ls 115).

Istotne jest więc przekonanie Franciszka, że nie da się utworzyć nowej relacji z naturą bez odnowionego człowieka, stąd jego wymowny apel: „Nie ma
ekologii bez właściwej antropologii”!
Gdy osoba ludzka uważana jest jedynie za jakiś kolejny byt pośród innych, pochodzący jakby z gry losowej lub fizycznego determinizmu, „powstaje zagrożenie,
że świadomość odpowiedzialności ulegnie w sumieniach osłabieniu”. Wypaczony
antropocentryzm nie musi koniecznie ustępować miejsca jakiemuś «biologizmowi»,
bo oznaczałby to dokładanie nowego nieładu, który nie tylko nie rozwiąże problemu, ale przysporzy nowych” (Ls 118)

Papież postuluje zatem – przywołując Benedykta XVI – rozwijanie „ludzkiej
ekologii życia codziennego” (por. Ls 147-155). Uznanie szczególnej godności
człowieka jest podstawowym jej zadaniem: „W ten sposób można z radością
przyjąć specyficzny dar drugiego czy drugiej jako dzieła Boga Stwórcy i wzajemnie się ubogacić. Z tego względu nie jest zdrowa postawa usiłująca «zatrzeć
różnicę płci, bo nie potrafi z nią się konfrontować»” – potwierdza contra gender
(Ls 155).
W wypowiedziach ostatnich papieży wyraźnie widać, jak trwa nieustanna
troska Kościoła o właściwie rozumianą antropologię i jak wciąż szuka się w nim
odpowiedzi na zagrożenia rozwijające się we współczesnym świecie, który zdaje
się wstrząsany „dramatem ateistycznego humanizmu”17. Jest to z pewnością
16
17

Franciszek, Encyklika Laudato si. W trosce o wspólny dom, Kraków 2015 (skrót: Ls).
H. de Lubac, Le drame de l’humanisme athée, Paris 1954; por. EN 55.
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próba odwrócenia uwagi współczesnego człowieka od naprawdę realnego
i istotnego zagrożenia dla jego życia18. W tej sytuacji konieczne okazuje się przypomnienie postulatu „antropologicznego zwrotu” (antropologische Wendnung),
przywołanego podczas wykładu w Chicago po zakończeniu Soboru Watykańskiego II przez jednego z najwybitniejszych teologów XX wieku – Karla Rahnera
(† 1984)19. Ten „antropologiczny zwrot” winien dotyczyć nie tylko teologii, ale
też innych dyscyplin naukowych, a zwłaszcza pedagogiki. Rozwój antropologii
pedagogicznej nie jest postulatem nowym, ale w świetle postępującej ateizacji
i sekularyzacji, cywilizacji konsumpcyjnej i społeczeństwa informatycznego staje się szczególnie naglący20. „W rezultacie konieczna okazuje się edukacja, która
nauczyłaby krytycznego myślenia i proponowała proces dojrzewania w kręgu
wartości” – przekonuje Franciszek (EG 64)21. Gdzie należy poszukiwać tego
„kręgu wartości”? Jakie są źródła antropologii pedagogicznej?
Podstawy antropologii w ujęciu Jana Pawła II
Pytanie o źródła antropologii pojawiło się w poetyckiej wizji Tryptyku rzymskiego
Jana Pawła II22. Utwór składa się z trzech części wzajemnie ze sobą powiązanych
wewnętrznymi znaczeniami i religijnym przesłaniem. Pierwsza część pt. Strumień
wprowadza w medytację nad tajemnicą przemijania natury, świata i człowieka:
Zatoka lasu zstępuje
w rytmie górskich potoków
ten rytm objawia mi Ciebie,
Przedwieczne Słowo.
(...)
A. Exeler, Religiöse Erziehung als Hilfe zur Menschwerdung, München 1982, s. 11.
K. Rahner, Theologie und Antropologie (31.03.1966), opublikowany w: Schriften zur Theologie VIII, Einsiedeln 1967, s. 43-65, pol. tłum. A. Kłoczowski, Teologia a antropologia, „Znak”
21(1969), nr 186 (12), s. 1533-1551.
20
Por. O.F. Bollnow, Die pädagogische Atmosphäre. Untersuchungen über die gefühlsmäßigen zwischenmenschlichen Voraussetzunden der Erziehung (Anthropologie und Erziehung,
B. 12), Heidelberg 1964; I. Bock, Pädagogische Antropologie der Lebensalter, München
1984; M. Scheler, Die Stellung des Menschen im Kosmos (tłum. pol. Pisma z antropologii
filozoficznej i teorii wiedzy, Warszawa 1987); Therien und Konzept der Pädagogische Antropologie, red. J. Petersen, G.B. Reinert, Donauwörth 1994; J. Gevaert, Il problema dell’uomo,
Torino 19928; R. Guardini, Mondo e persona. Saggio di antropologia cristiana, Brescia 2000;
C. Nanni, Antropologia pedagogica, Roma 2002.
21
Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym
świecie, Kraków 2013 (skrót: EG).
22
Por. Jan Paweł II, Tryptyk rzymski. Medytacje, Kraków 2003.
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Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być –
Gdzie jesteś, źródło?... Gdzie jesteś, źródło?! (s. 9-11).
Dwukrotnie postawione pytanie wskazuje na wspólne źródło Objawienia
Bożego: Tradycję i Pismo Święte, które uobecniają i ożywiają w Kościele Misterium Chrystusa (por. KO 7-10). Antropologia pedagogiczna ma zatem swój
punkt wyjścia we Wcielonym Słowie Bożym23. „Człowieka bowiem nie można
do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może siebie sam do
końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest
jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie” – przekonywał Jan Paweł II na placu Zwycięstwa w Warszawie24. „Tajemnica
Chrystusa” jest przedmiotem istotnym i pierwszorzędnym katechezy – nauczania i wychowania w wierze każdego człowieka (Ct 5)25.
W drugiej części Medytacji nad „Księgą Rodzaju” na progu Kaplicy Sykstyńskiej papież zgłębia biblijne przesłanie w świetle malarskiego arcydzieła Michała
Anioła:
23

24

25

Istnieje bogata literatura nt. pedagogii biblijnej; por. W. Nastainczyk, Biblische Unterweisung zwischen western und modern, Freiburg 1971; W. Langer, Bibelunterricht, w: Lexikon
der Pädagogik, t. 1, red. H. Rombach, Freiburg – Basel – Wien 1970, s. 169 i nast.; C. Bissoli,
Bibbia e educazione, Roma 1981; Biblia w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz,
Lublin 1991; K.J. Wawrzynów, Biblia w nauczaniu szkolnym, Lublin 1993; A. Höfer, Pismo
Święte miejscem spotkania Boga z człowiekiem. Podręcznik metodyczny katechezy biblijnej, Poznań 1998; J. Bagrowicz, S. Jankowski, „Pan, Bóg twój, wychowuje ciebie” (Pwt 8,5).
Studia z pedagogiki biblijnej, Toruń 2005; „Wy mnie nazywacie «Nauczycielem» i «Panem»
i dobrze mówicie” (J 13,13), red. J. Bagrowicz, S. Jankowski, Toruń 2010; C. Bissoli, „Va’e
annunzio” (Mc 5,19). Manuale di catechesi biblica, Torino 2006; J. Kochel, Z. Marek, Pedagogia biblijna w katechezie, Kraków 2012.
Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na placu Zwycięstwa – Warszawa,
2 czerwca 1979 r., w: tenże, Pielgrzymki do Polski. Przemówienia, homilie, Kraków 1997,
s. 22 i nast.
„Katechizować, to znaczy w pewien sposób doprowadzić kogoś do przebadania tej Tajemnicy we wszystkich jej aspektach: «wydobyć na światło, czym jest wykonanie tajemniczego
planu... poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, aby zostać napełnionym
całą Pełnią Bożą» (Ef 3,18n). Jest to więc odkrywanie w Osobie Chrystusa całego odwiecznego planu Bożego, który w Niej się wypełnia. Jest to dążenie do zrozumienia znaczenia
czynów i słów Chrystusa oraz znaków dokonanych przez Niego, ponieważ zawierają one
w sobie, a zarazem ukazują Jego tajemnicę”; por. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae. O katechizacji w naszych czasach, w: tenże, Adhortacje apostolskie Ojca św.
Jana Pawła II, Kraków 1996 (skrót: Ct).
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Jakby Słowo było progiem.
Próg Słowa, w którym wszystko było na sposób niewidzialny,
Odwieczny i boski – za tym progiem zaczynają się dzieje!
Stoję przy wejściu do Sekstyny –
Może to wszystko łatwiej było wypowiedzieć językiem „Księgi Rodzaju” –
Ale Księga czeka na obraz. – I słusznie. Czeka na swego Michała Anioła.
Przecież ten, który stwarzał, „widział” – widział, że „było dobre”.
„Widział”, a więc Księga czekała na owoc „widzenia”,
O ty, człowieku, który widzisz, przyjdź –
Przyzywam was wszystkich „widzących” wszechczasów... (s. 16).
Prorocka wizja świętego Papieża zatrzymuje się na opisie stworzenia. Jest
to medytacja nad słowem i obrazem, która przeradza się w dialog między Bogiem, człowiekiem, artystą i ludzkością. W jego centrum poeta umieścił pytanie
człowieka:
Człowiek (Ja)
Dlaczego o tym właśnie jednym dniu powiedziano:
„Widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre”?
Czy temu nie przeczą dzieje?
Choćby nasz wiek dwudziesty! I nie tylko dwudziesty!
A jednak żaden wiek nie może przesłonić prawdy
O obrazie i podobieństwie (s. 19).
Jan Paweł II przekonuje, że chodzi o człowieka w całej jego prawdzie, w pełnym wymiarze. „Nie chodzi o człowieka «abstrakcyjnego», ale rzeczywistego,
o człowieka «konkretnego», «historycznego». Chodzi o człowieka «każdego» –
każdy bowiem jest ogarnięty Tajemnicą Odkupienia, z każdym Chrystus w tej
tajemnicy raz na zawsze się zjednoczył” (RH 13)26.
Poetycka wizja jest więc jakby klamrą spinającą antropologię teologiczną i pedagogiczną papieża Wojtyły. Na jej początku była encyklika Redemptor
hominis – „Odkupiciel człowieka” (1979)27, a u kresu poemat Tryptyk rzymski
26

27

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, w: tenże, Encykliki Ojca św. Jana Pawła II,
Kraków 1996 (skrót: RH).
Pierwszą encyklikę papież „przywiózł ze sobą z Krakowa” – jak pisali niektórzy komentatorzy. Jej centralną tezą jest stwierdzenie, że prawda o człowieku ma swój fundament w Jezusie Chrystusie, który jest ośrodkiem dziejów wszechświata i drogą człowieka. „Symbolem
tej oryginalnej, połączonej z doświadczeniem pastoralnym, chrystologicznej antropologii
kard. Wojtyły, może być obecna w encyklice, konsekwentna refleksja nad frazą «nie lękajcie
się, otwórzcie drzwi Chrystusowi»...”; por. M. Zięba, Jestem z wami. Kompendium twórczości i nauczania Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Kraków 2010, s. 66 i nast..
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(2002). W centrum zaś tego nauczania znalazł się zbiór 130 katechez (wygłoszonych podczas środowych audiencji – od 5 listopada 1979 do 28 listopada 1984),
poświęconych „teologii ciała”28.
Wielu młodych katolików fascynuje się dzisiaj „teologią ciała” Jana Pawła II.
Powstaje na jej temat coraz więcej opracowań przybliżających jej niełatwą treść,
gęstą od biblijnych, filozoficznych, literackich i teologicznych analiz29. Wielki jej
propagator, teolog katolicki i jeden z czołowych amerykańskich komentatorów
życia religijnego i społecznego, Georg Weigel zwięźle przedstawił zarys tego nauczania w Listach do młodego katolika30. Jeśli propozycja ta zostanie potraktowana tak poważnie, jak na to zasługuje, może się okazać przełomowym momentem
dla rozwoju katolickiej teologii moralnej31. „Teologia ciała” – pamiętajmy – jest
fundamentalnym dziełem dla zrozumienia antropologii pedagogicznej Jana
Pawła II. On sam przyznał:
Jeśli odwołanie się Chrystusa do „serca” ludzkiego (Mt 5,27n), a przedtem odwołanie do „początku” (por. Rdz 1,27; 2,24; Mt 19,3-9), pozwala na zbudowanie (zarysowanie) takiej antropologii, którą można nazwać „teologią ciała” – to teologia ta
jest równocześnie pedagogią. Pedagogia stara się wychowywać człowieka, stawiając
przed nim wymagania, uzasadniając je i wskazując drogi, jakie prowadzą do urzeczywistnienia tych wymagań. Wypowiedzi Chrystusa mają to przede wszystkim na
celu – są to wypowiedzi „pedagogiczne”. Zawiera się w nich wyrażona w sposób
zwięzły, a równocześnie jakże bardzo kompletny, pedagogia ciała32.

Papież Wojtyła na przestrzeni wielu lat przedstawił spójną i pozytywną naukę o człowieku opartą na źródłach biblijnych, filozoficznych i teologicznych.
Dogłębne przestudiowanie personalizmu zawartego w jego nauczaniu etycznym, społecznym i pastoralnym, a zwłaszcza w jego „teologii (pedagogii) ciała”
doprowadzi do nowego postrzegania podstawowych tematów podejmowanych
przez antropologię pedagogiczną.
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa, Città del Vaticano 1986; por. J. Kochel, Fenomen katechez środowych Jana Pawła II,
w: Świadek prawdy i wiary. Janowi Pawłowi II w dwudziestolecie Uniwersytetu Opolskiego,
red. E. Mateja, Opole 2014, s. 143-155.
29
Por. M. Grabowski, Historia upadku. Ku antropologii adekwatnej, Kraków 2006; J. Kupczak,
Dar i komunia, teologia ciała w ujęciu Jana Pawła II, Kraków 2006; Y. Semen, Seksualność
według Jana Pawła II, Poznań 2008; Ch. West, Teologia ciała dla początkujących, Warszawa
2009; P. Kopycki, Elementarz teologii ciała wg Jana Pawła II, Częstochowa 2013; J. Evert,
Teologia jej/jego ciała, Kraków 2014; M. Siemion, Seks według Jana Pawła II cię wyzwoli,
Kraków 2016.
30
G. Weigel, Listy do młodego katolika, Kraków 2006, s. 151-155.
31
Por. G. Weigel, Kres i początek. Papież Jan Paweł II – zwycięstwo wolności. Ostatnie lata.
Dziedzictwo, Kraków 2012.
32
Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich, dz. cyt., s. 234.
28
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Antropologia katechetyczna
Rozwój antropologii pedagogicznej związany był z kryzysem wychowania i potrzebą ponownego określenia podstaw pedagogiki ogólnej w Europie Zachodniej, zwłaszcza w krajach niemieckojęzycznych33. Przedmiotem badań jest tu
człowiek rozumiany jako istota zdolna do bycia wychowywanym i tegoż wychowania potrzebująca (homo educandum)34. Werner Loch wprowadził, obok
przyjętego wcześniej pojęcia „antropologia pedagogiczna”, pojęcie „pedagogiki
antropologicznej”35. Inna w każdym z tych pojęć jest dziedzina podstawowa
oraz perspektywa opisu, jaką przyjmuje badacz wobec badanej rzeczywistości.
W antropologii pedagogicznej chodzi o wycinek badań w ramach antropologii,
a w pedagogice antropologicznej centralną dziedzinę, w ramach której prowadzone są badania, stanowi pedagogika w szerokim rozumieniu procesów
kształcenia i wychowania.
W Polsce dominuje profil badań, w którym przede wszystkim szuka się
antropologicznych i aksjologicznych uzasadnień dla praktyki pedagogicznej36.
W latach 50. XX wieku Karol Wojtyła w eseju Humanizm a cel człowieka podjął
apologię principiów katolickiej etyki wychowawczej.
Opozycja przeciw etyce religijnej wychodzi bardzo często z pozycji humanizmu.
Jeśli etyka ma być istotnie humanistyczna, i to na wskroś humanistyczna, w takim
razie Bóg nie może być celem życia ludzkiego, celem tym może być tylko człowiek.
Jeśli Bóg jest celem dla człowieka, to człowiek nie może być celem dla samego siebie.
Etyka religijna odrywa człowieka od tego, co ludzkie, od wszystkich prawdziwie
ludzkich zadań zarówno jednostykowych, jak i zbiorowych, zużywa jego najcenniejsze siły dla zaspokojenia idealistycznych złudzeń (tak wyraźnie stawia sprawę materializm dialektyczny i historyczny). Krytyczne, ale pobłażające spojrzenie na etykę
religijną agnostyków i sceptyków różnych odcieni staje się w koncepcji radykalnych
zwolenników materialistycznego monizmu oskarżeniem: religia przez swą teleologię (naukę o celach bytu) niweczy prawdziwą, rdzennie ludzką moralność, a etyka
religijna, jako filozoficzna podbudowa religijnej moralności, hamuje wszechstronny
postęp człowieka. Sedno sprawy stanowi w tym wypadku zagadnienie celu37.
33

34

35
36

37

Por. B. Hamann, Pädagogische Antropologie: Theorien – Modellen – Strukturen. Eine Einführung, Bad Heilbrunn/Obb. 1993.
K. Ablewicz, Antropologia pedagogiczna, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI w., t. 1, Warszawa 2003, s. 147.
Por. W. Loch, Die anthropologische Dimension der Pädagogik, Essen 1963.
Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. I-III, Lublin 1995; S. Możdżeń, Inspiracje katolickiej myśli wychowawczej w Polsce do poł. XX w., Kielce 2001; Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007; Chrześcijańskie
inspiracje w pedagogice, red. J. Kostkiewicz, Kraków 2011.
K. Wojtyła, Elementarz etyczny, Lublin 1983, s. 54 i nast.
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Czy Bóg jest celem człowieka i w jakim znaczeniu nim jest? – pytał Karol
Wojtyła. Religijna etyka wychowawcza zaczyna się właśnie od uświadomienia
sobie celowości bytowania. Dwa fundamentalne pytania, na które człowiek
szuka odpowiedzi w Słowie Bożym, są następujące: Kim jesteś (Boże)? oraz
Co mamy czynić? (por. Dz 2,37; 9,5-6)38. Soborowa Deklaracja o wychowaniu
chrześcijańskim przynosi zaś odpowiedź na pytanie: Co jest celem prawdziwego
wychowania osoby ludzkiej?
Odpowiedź brzmi następująco: „Wszyscy ludzie, bez względu na rasę, pochodzenie społeczne i wiek, jako cieszące się godnością osoby, posiadają nienaruszalne
prawo do wychowania (...). Prawdziwe zaś wychowanie dąży do kształtowania osoby ludzkiej, mając na uwadze jej cel ostateczny i jednocześnie dobro społeczeństw,
których członkiem jest człowiek i w których obowiązkach będzie on uczestniczył,
gdy dorośnie” (DWCH 1)39. Ze względu na wskazany cel ostateczny (zbawienie)
i dobro społeczeństw (ład) antropologia pedagogiczna powinna uwzględnić kilka
fundamentalnych kwestii w procesie dydaktycznym i katechetycznym:
• człowiek jako obraz i podobieństwo Boże – uprzywilejowana pozycja
w porządku stworzenia (por. Rdz 1,26n; Ps 8,4-5; KDK 12. 24; EV 2; KKK
343n. 353; Youcat 56-59. 64)40;
• integralne ujęcie osoby ludzkiej (por. 1 Tes 5,23; KDK 14; KKK 362-368.
382);
• człowiek zdolny do poznania Boga – capax Dei (por. Dz 17,26-28; KO 2;
KDK 12; KKK 27-38. 50n. 356);
• godność i równość – nieporównywalna wartość osoby ludzkiej (por.
Ga 3,26-29; Ps 8,5; 139,13-18; Hi 10,8-11; KDK 12-22; EV 2; RH 10. 1314; KKK 357. 369-373. 1700-1715. 1934-1938. 1945-1947. 2270-2274;
Youcat 330n. 383. 401);
• każdy człowiek ma prawo do wychowania (por. Prz 13,24; Syr 30,1-13;
Ga 3,24; Hbr 12,5-7; Ap 3,19; RH 17; DWCH 1; KKK 902);
R. Sarah, W drodze do Niniwy, Warszawa 2017, s. 21 i nast.
Por. Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, w: Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety,
deklaracje, Poznań 2002, s. 305-324 (skrót: DWCH).
40
Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej Biblia a moralność obraz i podobieństwo do Boga
odnosi przede wszystkim do duchowej sfery natury ludzkiej i ujmuje je w sześciu punktach:
1) rozumność, czyli zdolność i obowiązek poznania i zrozumienia świata stworzonego;
2) wolność, która implikuje zdolność i obowiązek decydowania oraz odpowiedzialność
za podjęte decyzje; 3) pozycja przewodnika, jednak w żadnym wypadku absolutna, bo
pod zwierzchnictwem Bożym; 4) zdolność działania zgodnie z tym obrazem, który osoba
ludzka nosi w sobie, czyli naśladowanie Boga; 5) godność bycia osobą, bytem „w relacji”,
zdolnym mieć osobowe kontakty z Bogiem i innymi istotami ludzkimi; 6) świętość życia
ludzkiego; por. Papieska Komisja Biblijna, Biblia a moralność. Biblijne korzenie postępowania ludzkiego, Kielce 2009 (nr 8).
38
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• „nowy człowiek” – człowiek nie może być środkiem do osiągnięcia celu
społecznego; powinien nie tyle „więcej mieć”, ile „bardziej być” (por.
Ef 2,15; 4,13.20-24; KDK 26. 35; CA 53-62; KKK 1881. 1892; Youcat 322)41;
• człowiek nie może być „traktowany/urabiany” jako przedmiot czy „sprzedawany” jako towar (por. 2 Kor 5,17; Ap 21,5; KKK 2414; Youcat 435).
Biblijny zachwyt nad tajemnicą człowieka stworzonego przez Boga (por.
Ps 139[138],13-18)42 nie oznacza, że nie potrzebuje on dalszego nauczania i wychowania w wierze. Jeśli Bóg jest pierwszym Wychowawcą swego ludu (por. Pwt
8,5; 32,10-13; Prz 3,11n; Mt 23,8-10), to jest to również podstawowe zadanie
współpracujących ze sobą rodziców, nauczycieli i wychowawców chrześcijańskich (por. Dz 18,25n; 1 Kor 14,19; Ga 6,6n; Hbr 12,7-11)43. W nauczaniu religijnym rozwinęła się w tym nurcie „katecheza antropologiczna” czy też „antropologiczna koncepcja katechezy”44. Głównym jej przedstawicielem w naszym kraju
był lubelski katechetyk – Mieczysław Majewski SDB (+ 1999)45. Wzmocnienie
wymiaru antropologicznego w katechezie wiązało się z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie o relacje katechezy do życia, które przybierały różne nazwy,
np. „katecheza indukcyjna”, „katecheza doświadczenia”, „katecheza sytuacyjna”,
„katecheza skoncentrowana na problemach”46. Wielość prób określenia tej koncepcji katechezy spotkała się z zastrzeżeniami dobitnie wyrażonymi w adhortacji o katechizacji w naszych czasach: „Niech się nikt nie odważy przeciwstawić
katechezy wychodzącej od życia katechezie tradycyjnej, która jest doktrynalna
i ma swoje określone drogi i strukturę” (Ct 22). Jeśli czymś zasadniczym jest mówienie o „katechezie antropologicznej”, to wciąż niezbędnym zadaniem pozostaje wyjaśnienie jej sensu i warunków stosowania, tak aby pozostała „wierna Bogu
Na temat antropologii św. Pawła por. J. Stępień, Nauka św. Pawła o człowieku, „Ateneum
Kapłańskie” 55 (1963), s. 163-181; L. Stachowiak, Biblijna koncepcja człowieka, w: W nurcie
zagadnień soborowych, t. II, red. B. Bejze, Warszawa 1968, s. 208-228; R.B. Sieroń, Model
wychowania chrześcijańskiego według św. Pawła Apostoła, Stalowa Wola 2008; S. Szymik,
Antropologia, w: Teologia Nowego Testamentu, t. I, red. M. Rosik, Wrocław 2008, s. 233-267.
42
G. Ravasi, Psalmy, cz. 5, Kraków 2009, s. 238-255.
43
Warto zwrócić uwagę na programy edukacyjne opracowane przez kard. C.M. Martiniego:
Dio educa il suo popolo, Milano 1987; Itinerari educativi, Milano 1988; Educare ancora,
Milano 1989; por. Educare alla solidarietà sociale e politica. Discorsi, interventi e messaggi
1980-1990, Bologna 1990.
44
J. Gavaert, Antropologia e catechesi, Torino 1971; tenże, La dimiensione esperienzale della
caechesi, Torino 1984; por. S. Chrost, Modele katechezy szkolnej, w: Aktualne wyzwania
katechetyczne, red. M. Majewski Kraków 1997, s. 67-95; T. Panuś, Główne kierunki katechetyczne XX wieku, Kraków 2001, s. 83-94.
45
M. Majewski, Antropologiczna koncepcja katechezy, Kraków 1995; tenże, Tożsamość katechezy integralnej, Kraków 1995; por. P. Mąkosa, Wkład Księdza Profesora Mieczysława
Majewskiego w rozwój katechetyki polskiej, Lublin 2004, s. 168-183.
46
E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki fundamentalnej, Warszawa 2003, s. 82.
41
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i człowiekowi”. Ta podwójna wierność jest fundamentalną zasadą integralności
treści nauczania i wychowania w wierze (por. Ct 30. 55; DOK 145)47.
Tożsamość katechezy integralnej najpełniej wyraża się w całościowym nauczaniu oraz wychowaniu. Jan Paweł II wskazał na kilka charakterystycznych
cech tego przepowiadania:
– trzeba, aby było ono uporządkowane według pewnych zasad, czyli przekazywane w sposób systematyczny, aby nie było improwizowane, ale
udzielane według ustalonego planu, dzięki któremu osiągnie swój jasno
określony cel;
– nauczanie powinno dotyczyć tego, co podstawowe i najważniejsze, nie
poruszając żadnych kwestii spornych i nie stając się teologicznym poszukiwaniem albo naukowym wykładem;
– nauczanie musi być wystarczająco pełne, to znaczy takie, aby nie poprzestawało na pierwszej zapowiedzi tajemnicy chrześcijaństwa, którą przekazuje kerygmat;
– ma to być pełne wprowadzenie w chrześcijaństwo, dotyczące wszystkich
elementów życia chrześcijańskiego (por. Ct 21).
Tylko wówczas katecheza korzysta z właściwej antropologii i pedagogii, jest
ściśle związana z życiem człowieka i Kościoła oraz stara się na wzór pierwszych świadków i sług Słowa „zbadać dokładnie wszystko od początku i po kolei
opisać (...), [by uczeń] przekonał się o prawdziwości otrzymanego pouczenia”
(Łk 1,3-4).
Najcenniejszym darem, jaki Kościół może dać dzisiejszemu zagubionemu i niepokojem trawionemu światu, to ukształtować w nim chrześcijan, utwierdzonych
w tym co istotne i radujących się w pokorze swą wiarą. Tego właśnie uczy ich katecheza i ona pierwsza dzięki temu się rozwija: „Człowiek, który chce zrozumieć
siebie do końca – nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych, czasem powierzchownych a nawet pozornych kryteriów i miar swej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem
i śmiercią, przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym,
musi sobie przyswoić, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby
siebie odnaleźć” (RH 10) (Ct 61).

*
47

*

*

Por. R. Murawski, Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, „Katecheta” 18 (1974), s. 196-201;
tenże, Potrzeba antropologicznego ukierunkowania katechezy, „Katecheta” 19 (1975), s. 159165; M. Majewski, Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, Kraków 1986; J. Kostorz, Zasada
wierności Bogu i człowiekowi w katechezie integralnej, Lublin 1998 (mps BKUL); T. Panuś,
Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji, Kraków 2001.
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Integralne ujęcie człowieka stanowi przedmiot szczególnej troski w procesie
katechetycznym. W celu utrzymania odpowiedniej harmonii w tym procesie konieczne jest zachowanie odpowiednich proporcji pomiędzy antropologią i teologią48 oraz antropologią i pedagogiką49. Antropologia pedagogiczna pomaga
rozpoznać działanie Boże w ciągu całego procesu formacyjnego, uwzględniając
uwarunkowania konkretnych sytuacji życiowych odbiorców posługi słowa Bożego, tak by umieli oni udzielić wolnej odpowiedzi na wezwania z niego płynące.
Człowiek nie jest więc tylko przedmiotem, ale także podmiotem w procesie
katechetycznym. Antropologia teologiczna i pedagogiczna wychodzi z faktu, że
człowiek jest wezwany i prowadzony (wychowywany) przez Boga Izraela, Ojca
Jezusa Chrystusa, w prawdzie Jego człowieczeństwa50. Dynamiczną relację Boga
i człowieka w procesie formacji wiary wyraża jasno Konstytucja duszpasterska
o Kościele w świecie współczesnym, gdy mówi o godności osoby ludzkiej (KDK
12-21) oraz o Chrystusie jako „nowym Człowieku” (KDK 22). Antropologia
katechetyczna ma swój punkt wyjścia we Wcielonym Słowie Bożym i właściwej
pedagogii Bożej (DOK 139-147). Jedynie w świetle Jezusa Chrystusa, „nowego Człowieka”, może zostać wyjaśniona tajemnica człowieka w ogóle. Apostoł
Narodów wzywał więc do realizacji pedagogii wiary i nowego życia w Kościele
i świecie, której celem jest „odnowienie duchowe w sposobie myślenia i przyobleczenie się w nowego człowieka, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef 4,23-24).
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Streszczenie
Antropologia chrześcijańska szuka początków Biblii i tradycji Kościoła, aby sprzeciwiać
się różnym błędnym wizjom ludzkości i odkryć wzajemne relacje z teologią, pedagogiką
i katechezą. Integralne postrzeganie człowieka pozostaje kwestią szczególnie ważną
w procesie katechetycznym. W celu zachowania właściwej harmonii w tym procesie
konieczne jest zachowanie proporcji między antropologią a teologią, jak również między
antropologią a pedagogiką. Antropologia pedagogiczna pomaga rozpoznać aktywność
Bożą w całym procesie formacyjnym, biorąc pod uwagę specyfikę sytuacji życiowej konkretnych odbiorców Słowa Bożego, aby można było dać swobodę odpowiedzi na wezwanie Boga. Dlatego człowiek nie tylko jest obiektem, ale również przedmiotem procesu
katechetycznego. Antropologia teologiczna zakłada, że ludzkość jest powołana i prowadzona przez Boga Izraela, Ojca Jezusa Chrystusa, w prawdzie Jego człowieczeństwa.
Dynamiczny związek między Bogiem a człowiekiem w formacyjnym procesie wiary
wyraźnie wyraża się w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym,
gdy omawia godność człowieka (GS 12-21) i ukazuje Chrystusa jako „nowego człowieka”
(GS 22). Dlatego antropologia katechetyczna ma swój punkt wyjścia we Wcielonym Słowie Bożym i właściwą boską pedagogię. Tylko w świetle Jezusa Chrystusa „doskonałego
człowieka” można rozwiązać tajemnicę człowieka. Apostoł Narodów nazwał ludzkość
realizacją pedagogii wiary i nowym życiem w Kościele i w świecie, którego celem jest
„odnawianie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczenie człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef 4,23-24).
Słowa kluczowe: antropologia, teologia ciała, katecheza wierna Bogu i człowiekowi,
antropologia pedagogiczna i katechetyczna
Summary
“What is the man that you... educate him?” (cf. Ps 8, 5).
Pedagogical anthropology in catechesis
Christian anthropology seeks its origins in the Holy Bible and the traditions of the
Church in order to oppose various wrong visions of mankind and discover mutual relations with theology, pedagogy and catechesis. The integral perception of a human being
remains a matter of special concern in the catechetical process. In order to maintain
proper harmony in this process it is necessary to keep adequate proportions between
anthropology and theology as well as between anthropology and pedagogy. Pedagogical
anthropology helps recognize God’s activity in the entire formative process, taking into
consideration the specificity of the life situation of particular recipients of the word of
God so that one can give a free answer to the call of God. Therefore, a man is not only an
object but also a subject in the catechetical process. Theological anthropology assumes
that mankind is called and led by the God of Israel, Father of Jesus Christ, in the truth
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of His humanity. The dynamic relation between God and man in the formative process
of faith is clearly expressed in Pastoral Constitution on the Church in the Modern World
when it discusses the dignity of a human being (GS 12-21) and Christ as “a new man”
(GS 22). Catechetical anthropology therefore has its starting point in the Incarnated
Word of God and the right divine pedagogy. Only in the light of Jesus Christ being “the
perfect man” can the mystery of a human being be solved. The Apostle of Nations called
mankind to realize the pedagogy of faith and live a new life in the Church and world, the
aim of which is “to be made new in the attitude of one’s mind and to put on the new self,
created to be like God in true righteousness and holiness” (Eph. 4, 23-24).
Keywords: anthropology, theology of body, catechesis faithful to God and man,
pedagogical and catechetical anthropology
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Wojciech Osial*

Katechizm
w dokumentach katechetycznych Kościoła

Wprowadzenie
Zagadnienie nauczania Kościoła na temat katechizmu należy odczytywać
w kontekście złożonego problemu roli katechizmu w procesie formacji wiary.
Z pewnością katechizmy należy uznać za bardzo ważne narzędzia katechezy.
Jednak we współczesnej refleksji katechetycznej nie brakuje polemik i dyskusji
wokół ich funkcji i zadań. Jako podręczniki nauki wiary katechizmy przez długie wieki odgrywały ważną rolę w katechezie1. W połowie XX wieku, wraz z rodzącymi się nowymi ideami katechetycznego nauczania, katechizmy zaczynały
tracić swoją dominację w religijnym nauczaniu. Nie wykluczano ich potrzeby,
ale prowadzono dyskusje nad ich miejscem i rolą w procesie formacji wiary.
Odnowa Soboru Watykańskiego II zainicjowała proces rewizji katechizmów.
W posoborowej odnowie katechezy zaczęto tworzyć różnego rodzaju podstawy
programowe, zbiory tekstów źródłowych czy liczne i zarazem różnorodne teksty
dydaktyczne. Ich pojawienie się nie odbyło się jednak bez krytyki i polemik.
Protesty wzbudzały również powstające wówczas nowe katechizmy, które chociaż posiadały zatwierdzenie lokalnych episkopatów, to jednak w swojej nowości
znacząco odbiegały od ich wcześniejszego doktrynalnego modelu2.
**

1

2

Ks. bp dr hab. Wojciech Osial – wykładowca w Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie i Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu.
Zob. J. Molinario, Le catéchisme, une invention moderne. De Luther à Benoît XVI, Mont
rouge 2013; R. Murawski, Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim, w: W co Kościół wierzy i z czego żyje, red. T. Panuś, Kraków 2004; R. Murawski, Geneza katechizmu
w Kościele: jak doszło do powstania Katechizmu – książki?, „Studia Katechetyczne” (2014),
t. 10, s. 89-109; W. Osial, Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku, Warszawa 2013.
Zob. W. Osial, Narodziny Katechizmu Kościoła Katolickiego a posoborowa odnowa katechezy,
„Warszawskie Studia Teologiczne” 28 (2015) 4, s. 192-193.
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Bardzo ważnym momentem w dyskusji były wypowiedzi kardynała Josepha Ratzingera podczas jego słynnych konferencji w Paryżu i w Lyonie w 1983
roku. Oceniając proces odnowy katechezy, kardynał Ratzinger stwierdził, że
„pierwszym i poważnym błędem było usunięcie katechizmu i stwierdzenie nieaktualności rodzaju literackiego katechizmu”3. To doprowadziło do „ubóstwa
nowej katechezy”, w którym przestano odróżniać doktrynalny „tekst” katechizmu od jego komentarzy. Według kardynała to duży błąd, gdyż czym innym
jest kompendium doktryny (katechizm), a czym innym jej mediacja i wszelkie
kwestie typu psychopedagogicznego i dydaktycznego (komentarze, podręczniki,
pomoce dydaktyczne)4. Poglądy kardynała Ratzingera wywołały liczne dyskusje
w pismach i kręgach katechetycznych5. Według kardynała José Tomasa Sancheza
rozpoczęta w ten sposób debata dotknęła samego pojęcia „katechizm”6. Postawiono istotne pytanie, czy można słusznie nazywać katechizmem jakieś kompendium doktryny przekazujące naukę wiary bez zastosowania zasad pedagogii
i metodyki nauczania? Wobec kryzysu wiary pytano się, w jakim stopniu jest on
wynikiem kryzysu samego katechizmu? Stawiano też pytanie, czy sam powrót
do katechizmu jest w stanie pokonać kryzys wiary?
Zauważono również, że temat katechizmu pozostaje uwarunkowany wieloma problemami całego pastoralnego działania Kościoła, zarówno w historii,
jak i w czasach współczesnych. Powoływano się na prawdę, że na przestrzeni
wieków katechizm nie zawsze był jedynym i niezastąpionym narzędziem formacji wiary. Nie było jednej formy katechizmu, gdyż funkcjonowały różne jego
modele w zależności od uwarunkowań adresatów i środowisk7.
3

4
5

6

7

Zob. J. Ratzinger, Przekazywanie i źródła wiary, w: Powstanie i znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach Jana Pawła II i kardynała Josepha Ratzingera, wprowadzenie, tłumaczenia i opracowanie J. Królikowski, Poznań 1997, s. 68. Bardzo ważną
refleksją dla zrozumienia wypowiedzi na temat niesłusznego porzucenia katechizmu jest
inny wykład kard. J. Ratzingera, wygłoszony do kapłanów w 1993 roku w Mediolanie.
Zob. J. Ratzinger, Katechizm Kościoła Katolickiego i optymizm odkupionych, w: Powstanie
i znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego w wypowiedziach Jana Pawła II i kardynała
Josepha Ratzingera, dz. cyt., s. 133-148.
Zob. J. Ratzinger, Przekazywanie i źródła wiary, art. cyt., s. 86.
Zob. G. Adler, Catéchisme de la vérité de la catéchèse, „Lumière et vie” 33(1984), nr 169,
s. 87-97; G. Duperray, Une nouvelle crise de la catéchèse (1971-1883), „Lumière et vie”
33(1984) nr 169, s. 5-23; F. Gautier, Transmettre la foi selon le cardinal Ratzinger, „Revue
Thomiste” 91(1983), s. 430-444; Ch. Wackenheim, Catéchèse, Éscriture, Magistère, “Lumière et vie” 33(1984) nr 169, s. 99-110.
Zob. J. T. Sanchez, Il catechismo della Chiesa Cattolica e la sua inculturazione nei Catechismi
locali, w: Il Catechismo della Chiesa Cattolica. Dimensioni, caratteristiche, contenuti, Città
del Vaticano 1993, s. 42-47.
Zob. E. Alberich, La questione del catechismo: uno sguardo al passato e prospettive di avvenire, w: Il catechismo ieri e oggi. Studi sul significato dei catechismi nel passato e nel presente
della catechesi della Chiesa, red. E. Alberich, U. Gianetto, Torino 1987, s. 8-9.
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Należy jednocześnie zauważyć, że w ostatnich dziesięcioleciach Kościół
wyraźnie wskazuje na potrzebę katechizmu. Dowodem tego jest publikacja Katechizmu Kościoła Katolickiego w 1992 roku8. Wraz z tym katechizmem należy
wspomnieć jego Kompendium, opracowane w 2005 roku. Wyraźnym znakiem
wskazania na potrzebę katechizmu było też opublikowanie Katechizmu Kościoła
Katolickiego dla młodych Youcat w 2011 roku. Benedykt XVI przekazał go młodzieży w roku Światowego Dnia Młodzieży w Madrycie.
W tak ogólnie zarysowanej panoramie debaty nad katechizmem bardzo
zasadne wydaje się pytanie o stanowisko Kościoła w tej kwestii. Warto zatem spojrzeć na dokumenty katechetyczne i poznać ich naukę na temat kate
chizmu.
Sobór Watykański II a katechizm
Sobór Watykański II w swoich dokumentach bezpośrednio nie podejmuje tematu katechezy. Jednak dzięki bogactwu swojej teologicznej i duszpasterskiej
refleksji zainspirował do jej odnowy9. Na Soborze dominowało wezwanie do
troski o odnowę całego dzieła katechizacji10. W odniesieniu do katechizmu
zauważono potrzebę rozróżnienia pomiędzy oficjalnym tekstem katechizmu
a tekstami dydaktycznymi, zachęcano do biblijno-liturgicznego odnowienia
treści nauczania, dostrzeżono potrzebę katechizmu dla dorosłych i konieczność
dostosowania do nowych uwarunkowań ze strony odbiorców katechezy11.
Problem katechizmu pojawiał się już w pracach przygotowawczych.
W pierwszej fazie przygotowań temat katechizmu zajmował mniej więcej dziesięć procent wszystkich głosów na temat katechezy. Pochodziły one głównie
z Europy12. Nieliczne były głosy mówiące o podtrzymaniu tradycyjnego modelu
katechizmów. Zasadniczo wzywano do ich odnowy. W konsultacjach przedsoborowych postulowano, aby powstawały katechizmy krajowe dla wszystkich
wiernych oraz katechizmy oddzielne dla poszczególnych grup wiekowych. Były
Zob. E. Alberich, Le fonti della catechesi e il ruolo dei catechismi, w: Andate e insegnate.
Manuale di catechetica, Torino 2002, s. 100.
9
Zob. G. Biancardi, U. Gianetto, Storia della catechesi. 4. Il movimento catechistico, Roma
2016, s. 761-791.
10
Zob. G. Medica, La catechesi nei documenti del Vaticano II, „Catechesi” 35 (1966) nr 310,
s. 1-13; nr 314, s. 1-23.
11
Zob. U. Gianetto, Storia della redazione del CCC. Genere letterario, articolazione, linguaggio,
destinatari, w: La catechesi al traguardo. Studi sul Catechismo della Chiesa Cattolica, red.
A. Amato, E. Dal Covolo, A. M. Triacca, Roma 1997, s. 40.
12
Zob. M. Simon, Un Catéchisme universel pour l’Église catholique. Du Concile de Trente à nos
jours, Leuven 1992, s. 181-182.
8
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głosy wzywające do rewizji katechizmów już istniejących13. Przywoływano nawet Katechizm Rzymski i Katechizm Piusa X jako modele, na których powinny
inspirować się redaktorzy nowych katechizmów14. Nie brakowało propozycji
opracowań innych pomocy doktrynalnych dla katechezy, które nazywano compendium, expositio, synthesis, definitio, summa, libellus. Przypisywano im różnorodne treści, począwszy od wykazów błędów doktrynalnych aż po wykłady
zdrowej nauki15.
W pierwszych pracach przygotowawczych dużo dyskusji toczyło się wokół
potrzeby katechizmu powszechnego. Pojawiały się propozycje opracowania
katechizmu powszechnego dla wszystkich wiernych czy też oddzielnych katechizmów dla księży, rodziców lub dzieci i młodzieży16. Podkreślano, że duża
ilość i różnorodność katechizmów diecezjalnych wymaga czujności w zakresie
ich poprawności doktrynalnej. Taką gwarancję czystości doktrynalnej miał
dawać katechizm powszechny. Święta Kongregacja Soboru złożyła propozycję
dokumentu w formie Catechismus fons, który inspirowałby się Katechizmem
Rzymskim, ale nie byłby to katechizm w sensie ścisłym jako podręcznik gotowy do użytku, tylko dużo bardziej pewien zbiór zwierający jasny i precyzyjny
wykład prawd wiary, które winny znaleźć miejsce w opracowywanych katechizmach17.
W dalszych pracach przygotowawczych, mających miejsce w ramach różnorodnych komisji, mało przychylnie patrzono na zamiar opracowania jednego
katechizmu powszechnego, ale negowano również całkowitą dowolność w redakcji katechizmów diecezjalnych. Proponowano opracowanie jakiegoś dyrektorium zawierającego zasady i normy dla katechezy i redakcji katechizmów.
Takie opinie pojawiały się jeszcze w pierwszych debatach przygotowujących
sobór. Francuski biskup z Beauvais P. M. Lacointe oraz Nuncjusz Apostolski
w Austrii biskup G. Dellepiane mówili wprost o potrzebie dyrektorium zamiast
katechizmu. Biskup Strasburga Léon Arthur Elchinger był przeciwko opracowaniu jednego katechizmu dla całego Kościoła i wzywał do podjęcia dzieła
całościowej odnowy katechezy18. Pomysł dyrektorium zamiast katechizmu,
jeszcze absolutnie mniejszościowy w fazie pierwszych przygotowań, stawał
się z czasem coraz bardziej silny. Pokonał też zamysł opracowania narzędzia
w charakterze Catechismus fons. Zwyciężył też w dalszych debatach soborowych, które zakończyły się decyzją opracowania Directorium catechisticum pro
13
14
15
16
17
18

Zob. tamże, s. 145-172.
Zob. tamże, s. 172-180.
Zob. tamże, s. 182-185.
Zob. tamże, s. 145-172.
Zob. G. Biancardi, U. Gianetto, Storia della catechesi, Roma 2016, s. 768-769.
Zob. tamże, s. 766.
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universa Ecclesia. Dlatego też w soborowym dekrecie Christus Dominus nie
mówi się o katechizmie, ale o potrzebie opracowania ogólnego dyrektorium dla
uporządkowania dzieła całej katechezy19. Konferencjom episkopatów zalecono
redakcję podobnych dyrektoriów krajowych oraz ujednolicenie programów
nauczania w regionach.
Ogólna Instrukcja Katechetyczna
Ogólna Instrukcja Katechetyczna z 1971 roku (Directorium Catechisticum Generale) to pierwszy posoborowy dokument katechetyczny, który zbiera liczne
doświadczenia i osiągnięcia bardzo żywego ruchu posoborowej odnowy katechezy. Dokument wychodził naprzeciw wymaganiom ówczesnej katechezy i był
odważną próbą otwierania się na pojawiające się problemy i wyzwania20. Był to
okres, w którym szczególnie dynamicznie rozwijała się antropologiczna odnowa
katechezy. Refleksja nad katechizmami zaczęła oscylować pomiędzy troską o zachowanie wierności Bożemu Objawieniu a wiernością wymaganiom ze strony
człowieka. Temu wyzwaniu musiały sprostać katechizmy. W takim duchu Ogólna Instrukcja Katechetyczna wyraźnie odróżnia katechizmy od różnorodnych
tekstów dydaktycznych. Mocno podkreśla ich potrzebę i ortodoksyjną funkcję.
Celem katechizmów ma być wyrażenie w skondensowanej i praktycznej formie
treści Objawienia oraz tradycji chrześcijańskiej służących wychowaniu w wierze.
Zdecydowanie stwierdza się, że należy odrzucić wszelkie inne interpretacje
wiary Kościoła, które nie są niczym innym jak prywatnymi hipotezami czy
opiniami jakiejś szkoły teologicznej21.
Dokument podaje kilka ważnych wskazówek dla właściwego opracowania
katechizmów diecezjalnych. Widać w nich wielką troskę o poprawność doktrynalną przekazywanej treści. Konieczna jest współpraca pomiędzy katechetykami, teologami i ekspertami nauk humanistycznych, szczególnie pedagogicznych.
Należy zawsze uwzględniać zalecenia biskupów. Ostateczna publikacja katechizmu musi być poprzedzona szczegółowymi badaniami oraz należy dokonywać
jego rewizji po upływie określonego czasu. Katechizmy krajowe muszą zostać
zatwierdzone przez Stolicę Apostolską22.

19
20

21
22

Zob. Sobór Watykański II, Dekret o posłudze pasterskiej biskupów Christus Dominus, nr 44.
Zob. R. Czekalski, Rozwój myśli katechetycznej w dokumentach Stolicy Apostolskiej po Vaticanum II, Warszawa 2013, s. 24.
Zob. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Ogólna Instrukcja Katechetyczna, 11.04.1971, nr 119.
Zob. tamże, nr 119.
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Adhortacja apostolska Catechesi tradendae
W podobnym duchu troski o poprawność doktrynalną katechezy powraca temat katechizmów w adhortacji Jana Pawła II Catechesi tradendae z 1979 roku.
Dokument jest owocem wcześniejszego Synodu Biskupów z 1977 roku, poświęconego katechizacji dzieci i młodzieży. W debatach synodalnych podkreślano
konieczność dostosowania katechizmów do poszczególnych grup odbiorców,
ale mocno przywoływano również potrzebę zachowania wierności nauczaniu
Kościoła23. Dużo dyskutowano też o możliwości opracowania jednego katechizmu powszechnego dla całego Kościoła dla zagwarantowania czystości nauki
wiary24.
Z pewnością w adhortacji widać nowe spojrzenie na katechezę, która nie jest
redukowana do prostego przekazu doktrynalnych prawd wiary. Zapewne jest
to wpływ refleksji Synodu, podczas którego nikt nie utożsamiał katechezy z nauczaniem na pamięć katechizmowych formuł i prawd wiary25. Obok nauczania
dokument dostrzega wychowawczą oraz wtajemniczającą funkcję katechezy26.
Ponadto katecheza, według adhortacji, dotyka
(...) wiele elementów pasterskiej misji Kościoła, które mają z katechezą coś wspólnego, albo ją przygotowują, albo z niej wypływają, chociaż ona nie jest z nimi całkowicie związana. Są to: pierwsze głoszenie Ewangelii, czyli misyjne przepowiadanie
przez kerygmat dla wzbudzenia wiary; działalność apologetyczna, czyli poszukiwanie argumentów skłaniających do uwierzenia; praktyka życia chrześcijańskiego;
sprawowanie sakramentów; pełne uczestnictwo we wspólnocie kościelnej i wreszcie
świadectwo życia apostolskiego i misyjnego27.

Można jednak odnieść wrażenie, że w dokumencie przebija się mocno doktrynalny wymiar katechezy. Co prawda mówi się o Orędziu, które jest życiem,
światłem, komunią, doświadczeniem, ale jednocześnie niezwykle mocno stwierdza się, iż katecheza to nauczanie autorytatywne, uporządkowane, systematyczne, integralne i skoncentrowane na najważniejszych prawdach28. Chociaż mówi
się o procesie wychowywania w wierze, to jednak zaznacza się, że wychowanie
w wierze obejmuje przede wszystkim nauczanie doktryny chrześcijańskiej29.
23
24
25
26

27
28
29

Zob. Giacomelli, Quale catechesi Dossier Sinodo 1977, Torino 1977, s. 85.
Zob. G. Groppo, Uno sguardo d’insieme sul Sinodo, „Catechesi” 47 (1978) 3, s. 9.
Zob. tamże, s. 7.
Zob. Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae, 16.10.1979, nr 18 (dalej cyt.
CT).
Zob. CT nr 18.
Zob. J. Audinet, Catechesi Tradendae, trent’anni dopo, „Catechesi” 78 (2008-2009) 6, s. 62-65.
Zob. CT nr 17.
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Adhortacja dostrzega wiele dobra w kierunkach odnowy katechezy, ale dodaje, że taka odnowa musi być rozważna30. Lektura dokumentu skłania do przekonania, że proponuje się bardzo ostrożną odnowę katechezy, która musi bronić
przede wszystkim integralności przekazu wiary31. Widać także głosy bardziej
krytyczne w tym zakresie. E. Franchini stwierdza, że adhortacja potwierdza
jedynie zasadnicze idee Synodu, natomiast pozostawia z boku trudne punkty
odnowy. Dokument podejmuje wysiłek mediacji pomiędzy progresywnymi
i konserwatywnymi postulatami Ojców Synodalnych32.
Adhortacja mocno dowartościowuje znaczenie i potrzebę katechizmów.
Dokument wyraźnie odróżnia katechizmy od podręczników katechetycznych
i nie traktuje katechizmów jako proste środki dydaktyczne, ale jako kompendia
nauki wiary33. W odniesieniu do podręczników nawiązuje do dużej ich ilości i cieszy się ich rozkwitem. Ich powstawanie uważa za jeden z ważniejszych
znaków odnowy katechetycznej, wiele z nich uznaje za „prawdziwy skarbiec
dla dobra nauczania katechetycznego”34. Niemniej jednak dokument stwierdza,
że pojawiły się między nimi „publikacje wątpliwe i książki szkodliwe tak dla
młodych, jak i dla życia samego Kościoła”35. Szukając odpowiedniejszego języka
lub dostosowania się do najnowszych metod pedagogicznych niektóre z nich
wprowadziły zamęt przez świadome lub nieświadome pomijanie ważnych treści
nauki wiary. Dobre podręczniki, według adhortacji, muszą być związane z konkretnym życiem człowieka, ale powinny jednocześnie troszczyć się o przekaz
całego Orędzia Chrystusa i Jego Kościoła36.
Odnośnie katechizmów adhortacja stwierdza najpierw, że przy ich opracowywaniu koniecznie należy mieć aprobatę Pasterzy i kierować się wytycznymi zawartymi w Ogólnej Instrukcji Katechetycznej. Jest apel, aby Konferencje
Zob. CT nr 17.
Zob. G. Groppo, Cauto rinnovamento e integrità del contenuto, “Orientamenti pedagogici”
27 (1980) 11, s. 85-95. Inne ciekawe refleksje i spostrzeżenia na temat stosunku adhortacji
do odnowy katechetycznej zwierają: J. Audinet, Catechesi Tradendae, trent’anni dopo, art.
cyt., s. 62-76; J. Charytański, Główne wątki Adhortacji Apostolskiej w: Katecheza po Soborze
Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, red. W. Kubik, t. II, Warszawa 1985, s. 123130, 141-142; A. Fossion, La catéchèse dans le champ de la communication. Ses enjeux pour
l’inculturation de la foi, Paris 1990, s. 231-237; W. Osial Proces odnowy katechezy w świetle
konfrontacji adhortacji apostolskiej „Catechesi tradendae” z tematyką Synodu Biskupów
w 1977 roku, „Studia Loviciensia” 7(2005), s. 195-214.
32
Zob. E. Franchini, “Catechesi Tradendae”: il risultato del compromesso, „Regno-attualità”
24(1979) nr 20, s. 433-436.
33
Zob. J. Charytański, Główne wątki Adhortacji Apostolskiej, art. cyt., s. 139-140.
34
CT nr 49.
35
CT nr 49.
36
Zob. CT nr 49.
30
31
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Biskupów całego świata współdziałały ze Stolicą Apostolską w opracowywaniu
dobrych katechizmów. Katechizmy powinny być też dostosowane metodycznie
do potrzeb naszych czasów37. W innym miejscu przypomina się, jak ważną rolę
odegrał w Kościele Katechizm Soboru Trydenckiego. Przyczynił się do odnowy
pracy katechetycznej i pobudził duchownych do wykonywania obowiązku katechizacji. Chociaż nie postuluje się jego ponownego wprowadzenia, to jednak
wyraża się życzenie, aby Sobór Watykański II pobudził dzisiejszą katechezę do
podobnych inicjatyw38.
Katechizm Kościoła Katolickiego
Publikacja Katechizmu Kościoła Katolickiego w 1992 roku jest wyraźnym znakiem potwierdzającym potrzebę katechizmu w katechezie. Jego pojawienie się
to przede wszystkim wyraz troski Kościoła o jedność i poprawność nauki wiary.
Tę właśnie funkcję wykładu prawdziwej nauki wiary przywołuje w pierwszych
słowach konstytucja Fidei depositum, ogłoszona z okazji publikacji katechizmu.
Określa ona katechizm jako „pewną normę nauczania wiary” oraz „pożyteczne
i właściwe narzędzie służące komunii eklezjalnej”39.
Katechizm stanowi całościowy wykład nauki wiary, w którym zostały zawarte najistotniejsze prawdy wiary i moralności katolickiej, sformułowane
w sposób możliwie najbardziej kompletny, jasny i syntetyczny (non omnia, sed
totum)40. Jest to synteza wiary o wartości uniwersalnej, dlatego różni się ona
od innych dokumentów Urzędu Nauczycielskiego, które takiej syntezy nie dają.
Odróżnia się ona także od innych katechizmów lokalnych, które służą jedynie
części Ludu Bożego41.
Konstytucja Fidei depositum wyraża nadzieję, że „Katechizm przyczyni się
w znacznym stopniu do odnowy całego życia kościelnego, której pragnął i którą
zapoczątkował Sobór Watykański II”42. W odniesieniu do katechizmów lokalnych
stwierdza się, że nowy Katechizm nie ma na celu zastąpienia katechizmów opracowanych w różnych miejscach. Powinien stać się natomiast „zachętą i pomocą
37
38
39

40

41

42

Zob. CT nr 50.
Zob. CT nr 13.
Konstytucja apostolska Fidei depositum (dalej cyt. FD), w: Katechizm Kościoła Katolickiego
(dalej cyt. KKK), Poznań 1994, s. 8.
Il Catechismo nella storia della Chiesa, w: Dossier informativo, red. Commissione Editoriale
del Catechismo della Chiesa Cattolica, Città del Vaticano 1992, s. 21.
Zob. Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1997,
nr 121 (dalej cyt. DOK).
FD, s. 6.
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do opracowania nowych katechizmów lokalnych”43. Dodaje się, że powinny one
być nie tylko dostosowane do różnorakich środowisk i kultur, ale winny również
dbać o zachowanie jedności i czystości wiary44. Ponadto katechizm
(...) nie proponuje adaptacji wykładu i metod katechetycznych, jakich wymagają zróżnicowania kultury, wieku, dojrzałości duchowej oraz sytuacji społecznych
i eklezjalnych tych, do których kieruje się katecheza. Niezbędne adaptacje w tym
zakresie dotyczą przystosowanych katechizmów, a jeszcze bardziej tym, którzy nauczają wiernych45.

Dyrektorium ogólne o katechizacji
Dyrektorium ogólne o katechizacji z 1997 roku poświęca najwięcej miejsca sprawie
katechizmów. Temu zagadnieniu, szczególnie Katechizmowi Kościoła Katolickiego,
został dedykowany cały rozdział II w części I, liczący trzydzieści siedem punktów.
Jest to wyraźne zaznaczenie potrzeby katechizmu w katechezie Kościoła.
Podobnie jak w adhortacji Catechesi tradendae dokonuje się rozróżnienia
pomiędzy narzędziami i pomocami dydaktycznymi a katechizmami. W przypadku podręczników do nauczania przypomina się znaną zasadę wierności
Bogu i człowiekowi46.
Dyrektorium mocno podkreśla znaczenie katechizmu dla katechezy. Widać
wyraźne dążenie do przywrócenia znaczenia pojęciu „katechizm”47. Stwierdza
się, że „wśród wszystkich narzędzi katechetycznych najważniejsze miejsce zajmują katechizmy. Ich znaczenie wynika z faktu, że orędzie jakie przekazują, jest
uznane za autentyczne i własne przez pasterzy Kościoła”48. Mówiąc o katechizmach, dokument najpierw porusza kwestię Katechizmu Kościoła Katolickiego
z 1992 roku, następnie zaś zagadnienie katechizmów lokalnych.
Katechizm Kościoła Katolickiego uznaje się za
(...) oficjalny tekst Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, który autorytatywnie, w precyzyjnej formie, na sposób organicznej syntezy, gromadzi podstawowe wydarzenia
i prawdy zbawcze, wyrażające wspólną wiarę Ludu Bożego oraz stanowiące niezbędny i podstawowy punkt odniesienia dla katechezy49.
43
44
45
46
47

48
49

FD, s. 9.
FD, s. 9.
KKK nr 24.
Zob. DOK n. 283.
Zob. A. Fossion, Właściwości Dyrektorium ogólnego o katechizacji, w: Katecheza Kościoła
w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji, Kraków 1999, s. 72.
DOK nr 284.
DOK nr 124.
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W dużej mierze zostają przywołane i komentowane zasadnicze stwierdzenia
pochodzące z samego Katechizmu. Zostały one już ogólnie omówione w poprzednim punkcie naszej refleksji.
Pojawia się natomiast bardzo ciekawe i zarazem ważne przekonanie, że
Katechizm Kościoła Katolickiego wnosi do katechezy „wielką tradycję katechizmów”50. Podkreśla się tutaj poznawczy wymiar wiary. Przypomina się, że wiara
„nie jest tylko przylgnięciem do Boga, ale także zgodą rozumu i woli na wiarę
objawioną. Katechizmy zawsze przypominają Kościołowi potrzebę, aby wierni,
chociażby w prostej formie, mieli organiczne poznanie wiary”51. To poznanie
dotyka źródeł wiary, które obejmują różne jej wymiary: jest to wiara wyznawana,
celebrowana, przeżywana i medytowana na modlitwie. Bogactwo tradycji patrystycznej i tradycji katechizmów wzbogaca aktualną katechezę zarówno w jej
koncepcji, jak i w jej treściach. Te tradycje znajdują wyraz w siedmiu filarach
katechetycznego orędzia wiary. Są to trzy etapy historii zbawienia: Stary Testament, życie Chrystusa i historia Kościoła, oraz cztery filary wykładu: symbol
wiary, sakramenty, Dekalog i Modlitw Pańska. To siedem niezbędnych kolumn,
na których należy budować wiarę52.
To podkreślenie poznawczego i doktrynalnego charakteru katechezy kontrastuje trochę z ewangelizacyjną optyką Dyrektorium, która ze swej strony
mocno akcentuje misyjne zadania katechezy53. Niektórzy wyrażają nawet bardzo
skrajne opinie, według których proponowany model katechezy pozostaje nadal
mocno skoncentrowany na informacji i poznawaniu prawd wiary, pomimo tego
że dokument mówi o podejmowaniu próby inkulturowania Ewangelii współczesnemu światu54.
Podkreślanie przez Dyrektorium roli katechizmu nie oznacza umniejszania
pierwszorzędnej roli Pisma Świętego i Tradycji Kościoła. Pogłębienie relacji
Katechizmu do Pisma Świętego i do Tradycji katechetycznej Ojców Kościoła
uważa się za szczególnie ważne zadanie. Przypomina się, że w katechetycznej
DOK nr 130.
DOK nr 130.
52
Zob. DOK nr 130.
53
Zob. C. Bissoli, Di fronte al “Direttorio generale per la catechesi”, „Catechesi” 68(1998) 4,
s. 21; A. Fossion, Właściwości Dyrektorium ogólnego o katechizacji, art. cyt., s. 70; T. Groome,
Holistic, Inclusive, Comprehensive Catechesis: The General Directory of Catechesis Revisited,
„The Living Light” 34 (1997-1998) 4, s. 66-74; B. L. Marthaler, The Faith of the Church and
Its Evangelizing Mission, „The Living Light” 34(1997-1998) 2, s. 6-56; A. Offmański, Pojęcie
i natura katechezy, w: Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji,
dz. cyt., s. 86; P. Tomasik, Charakterystyka Dyrektorium ogólnego o katechizacji, w: Katecheza
Kościoła w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji, dz. cyt., s. 50-51.
54
Zob. G. Bitter, Verdorren und Keimen. Was sich in der katechetischen Landschaft zeigt,
„Herder Korrespondenz” 52(1998) 1, s. 34-39.
50
51
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posłudze słowa najważniejszym źródłem jest Pismo Święte wraz z Tradycją.
Katecheza powinna być „przepełniona i przeniknięta myślą, duchem i podstawami biblijnymi i ewangelicznymi przez stały kontakt z samymi tekstami”
i powinna odczytywać słowa według myśli i ducha Kościoła55. Jest to wyraźnie
przeciwstawienie się dawnemu przekonaniu, iż źródło katechezy stanowi przede
wszystkim doktryna zawarta w katechizmie56. Dodaje się jednak, że katecheza
powinna inspirować się nie tylko Pismem Świętym, ale i Katechizmem, gdyż
treść Słowa Bożego bywa zawsze odczytywana na dwa sposoby: jako opowiadanie historii zbawienia i jako wyjaśnienie symbolu wiary. Tym samym obok
Pisma Świętego zwraca się uwagę na Katechizm, który pozwala odczytywać
naukę wiary w duchu Kościoła57. André Fossion dostrzega tutaj pewne niejasności i brak precyzji w mówieniu o Katechizmie jako odniesieniu dla treści
katechezy. Wątpliwości budzi stwierdzenie Dyrektorium, w którym Katechizm
został wprost nazwany źródłem katechezy obok Słowa Bożego58. Niejasne jest
również stwierdzenie uznające Pismo Święte i Katechizm za dwa ważne punkty
odniesienia dla katechezy59. Autor pyta się, czy nie za dużo powiedziano, nazywając Katechizm źródłem katechezy? Zastosowane słownictwo postrzega jako
niejasne i pełne dwuznaczności60.
Szczególnie ważne dla podejmowanej refleksji są uwagi dotyczące katechizmów lokalnych, do redagowania których, jak już zostało przywołane, ma
zachęcać publikacja Katechizmu Kościoła Katolickiego. Według Dyrektorium
katechizmy te stanowią cenne narzędzie katechezy61. Za głosem adhortacji Catechesi tradendae wzywa się Konferencje Biskupów, aby podejmowały dzieło opracowania takich katechizmów. Podkreśla się dwie zasadnicze cechy katechizmów
lokalnych. Po pierwsze ich celem jest zachowanie jedności wiary i wierności
nauce katolickiej. Mają one mieć charakter oficjalny, być organiczną i podstawową syntezą wiary, i winny być uznane wraz z Pismem Świętym za punkt
odniesienia dla katechezy62. W tym celu w ich redakcji należy brać pod uwagę doskonałą zgodność z Katechizmem Kościoła Katolickiego oraz zachowanie
Zob. DOK nr 128; CT nr 27.
Zob. U. Gianetto, A dieci anni dalla pubblicazione del Direttorio Generale per la Catechesi.
1. Attualità di una rievocazione, „Catechesi” 77(2007-2008)1, s. 46-61; A dieci anni dalla
pubblicazione del Direttorio Generale per la Catechesi. 2. Il messaggio evangelico, „Catechesi”
77(2007-2008) 1, s. 73-80.
57
Zob. DOK nr 128. Zob. Z. Marek, Zbawcze orędzie w posłudze katechetycznej, w: Katecheza
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norm i kryteriów przedstawienia orędzia ewangelicznego, nakreślonych przez
Dyrektorium ogólne o katechizacji63.
Po drugie, katechizmy lokalne mają być przystosowane do różnorakich
kultur i środowisk oraz muszą zachować wierność nauce katolickiej. Ma to być
realizacja „Bożej pedagogii”, jaką Bóg zastosował w swoim Objawieniu, dostosowując swój język do natury człowieka64. Należy dokonywać „przystosowań,
jakich wymagają zróżnicowania kultury, wieku, życia duchowego oraz sytuacji
społecznych i eklezjalnych”65. Dyrektorium nakazuje dokonać ważnego rozróżnienia pomiędzy „katechizmem, który przystosowuje orędzie chrześcijańskie do
różnego wieku, sytuacji i kultur, a tym, co jest czystą syntezą Katechizmu Kościoła Katolickiego jako instrumentu wprowadzającego do jego studium. Są to dwa
różne rodzaje literackie”66. Nie narzuca się konkretnej struktury czy artykulacji
katechizmów. Zachęca się do kreatywności w odniesieniu do formy przekazu
treści. W przekazie doktryny należy być wiernym orędziu chrześcijańskiemu
bez zmieniania podawanych przez Kościół prawd. Podaje się zasadę wypowiedzianą na Soborze Watykańskim II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele
Gaudium et spes, według której należy szukać coraz bardziej odpowiedniego
sposobu podawania doktryny współczesnemu człowiekowi, „bo czym innym
jest sam depozyt wiary, czyli prawdy, a czym innym sposób ich wyrażania przy
zachowaniu jednak tego samego sensu i znaczenia”67.
Refleksja Dyrektorium na temat katechizmów kończy się wyrażeniem pięknego życzenia, w myśl którego „Katechizm Kościoła Katolickiego i katechizmy
lokalne, ze względu na ich głęboką jedność i bogatą różnorodność, mają stać się
odnawiającym zaczynem katechezy w Kościele”68.
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce
Polskie Dyrektorium katechetyczne z 2001 roku nie poświęca oddzielnego miejsca problemowi katechizmu czy katechizmów. Skupia uwagę na programach
i podręcznikach do nauczania religii w szkole. Definiuje zasady ich zatwierdzania. Wśród nich stwierdza się między innymi, że programy i podręczniki
przewidziane do użytku w całej Polsce zatwierdza przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego, natomiast programy i podręczniki dla jednej diecezji
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oraz autorskie dla kilku szkół zatwierdza biskup diecezjalny. Przedstawiane do
zatwierdzenia programy i podręczniki muszą być zgodne z Podstawą programową katechezy Kościoła w Polsce, winny zachować poprawność teologiczną,
katechetyczną i metodyczną oraz wnosić istotnie nowe wartości w stosunku do
programów i podręczników już zatwierdzonych69.
Zakończenie
Podsumowując, należy stwierdzić, że dokumenty katechetyczne Kościoła uważają katechizmy za ważne narzędzie katechezy. Przede wszystkim katechizm
zachowuje swoją aktualność i nie wolno z niego zrezygnować. Oczywiście nie
można go uważać za jedyne i niczym niezastąpione narzędzie. Z pewnością
nie jest to narzędzie łatwe wobec wyzwań dzisiejszej katechezy. Niemniej jednak należy poszukiwać drogi jego owocnego wykorzystania. Jest to wezwanie
do wejścia w szeroką przestrzeń redagowania katechizmów według kryteriów
katechetycznych, teologicznych i pedagogicznych. To złożony i wielowymiarowy proces odczytywania katechizmu w świetle wyzwań płynących ze strony
Kościoła, kultury i człowieka. Katechizmy trzeba dostosować do uwarunkowań adresatów, ich wieku, zdolności, stopnia religijności czy problemów życia.
Szczególnej uwadze należy poddać język katechizmów, uczynić go ciekawym
i zrozumiałym. Nie może też zabraknąć kreatywności i inteligencji samego
katechety. Jest prawdą, że doktrynalne treści katechizmów nie zawsze wzbudzają zainteresowanie i nie są łatwe do nauczania, ale trzeba pytać się, czy
poświęca się dostatecznie dużo siły i czasu dla znalezienia ciekawych metod
ich przekazu.
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Streszczenie
Artykuł jest próbą zarysowania najważniejszych problemów związanych z nauczaniem
katechizmu we współczesnej katechezie. Zostają one omówione w świetle dokumentów
katechetycznych Kościoła. Autor dokonuje analizy tych dokumentów i opisuje najważniejsze myśli związane z katechizmami. Analizie zostały poddane wskazania zawarte
w następujących dokumentach Kościoła: Sobór Watykański II, Ogólna Instrukcja Katechetyczna z 1971 roku, adhortacja Catechesi tradendae z 1979 roku, Dyrektorium ogólne
o katechizacji z 1997 roku i polskie Dyrektorium katechetyczne z 2001 roku. Autor we
wnioskach stwierdza, że z jednej strony Kościół przypomina o potrzebie katechizmu,
z drugiej zaś jest wiele trudności w jego nauczaniu. Bogactwo tradycji zderza się z wyzwaniami czasów współczesnych. Katechizm domaga się zatem poważnej refleksji wobec
aktualnych wyzwań duszpasterskich i katechetycznych.
Słowa kluczowe: katechizm, dokumenty katechetyczne Kościoła
Summary
Catechism in Church catechetical documents
The article is an attempt to show the most important questions concerning the use of
catechism in contemporary catechesis. This theme is analyzed in light of catechetical
documents. The Author analyzes the most important documents for catechesis and
searches in their contents for the problem of catechism in catechesis: Second Vatican
Council, General Catechetical Directory of 1971, the Apostolic Exhortation Catechesi
tradendae of 1979, General Directory for Catechesis of 1997 and Directory for Catechesis
of the Catholic Church in Poland of 2001. The article is ended with the reflection
of the challenges in the teaching of catechism today. Special attention is focused on
the necessity of catechism in religious education, but the Author also describes the
difficulties related to teaching of this catechism.
Keywords: catechism, Church catechetical documents
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Katechizmowe nauczanie o aniołach

Wprowadzenie
Youcat polski, czyli Katechizm Kościoła Katolickiego dla Młodych w kilku miejscach odnosi się do angelologii, podaje zatem treści dotyczące aniołów1. Pierwowzór tego opracowania stanowi Katechizm Kościoła Katolickiego, który mówi, że
„Istnienie istot duchowych, niecielesnych, które Pismo Święte nazywa aniołami,
jest prawdą wiary” (KKK 328). To pożyteczne kompendium nauki katolickiej
poświęca problematyce aniołów numery od 328-336. Youcat natomiast przypomina, że niebo, będące siedzibą Boga, jest też mieszkaniem aniołów i świętych (52), że aniołowie są stworzeniami Bożymi, duchowymi, obdarzonymi
rozumem i wolą, są nieśmiertelne i niewidzialne, nieustannie żyją w obecności
Boga i przekazują ludziom Jego wolę oraz otaczają ich Bożą opieką (54). Każdy
człowiek otrzymał od Boga swojego Anioła Stróża i powinien modlić się do
niego (55). Aniołowie biorą udział w liturgii niebiańskiej (179, 183, 489).
Święty Papież Jan Paweł II w Konstytucji Apostolskiej Fidei Depositum napisał, że ten „duży” katechizm ma być punktem odniesienia, tekstem wzorcowym
dla katechizmów przygotowywanych w różnych krajach2. Niekiedy opublikowane po Soborze Watykańskim II regionalne katechizmy (np. holenderski) nie
uwzględniały pełnej nauki Kościoła (np. pomijały naukę o aniołach)3. A przecież nauka o aniołach należy do cennych prawd, które są głoszone w katechezie,
w homiliach, w liturgii. Przez wspaniałość aniołów poznajemy, jak Bóg jest
niezmierzony i godny miłości ponad całe stworzenie4.
**

1

2
3
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Ks. prof. dr hab. Stanisław Kulpaczyński – salezjanin, emerytowany profesor KUL
w Lublinie (katechetyka).
Youcat polski. Katechizm Kościoła Katolickiego dla młodych, wstęp papież Benedykt XVI,
wyd. 2, poprawione, Częstochowa 2011, nr 52, 54, 55, 179, 183, 489.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 6-8.
De Nieuwe Katechismus, geloofsverkondiging voor volwassenen, Utrecht 1966.
Mszał Rzymski dla Diecezji Polskich, Poznań 1986, s. 232-233.
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Polskie programy katechetyczne są wierne nauczaniu Kościoła i zawierają
poprawną angelologię. Jednak warto zapytać: co z tego nauczania o aniołach
pozostaje w umysłach katechizowanych? Niniejszy artykuł pragnie przypomnieć
katechizmową angelologię i pokazać próbkę badań, może już trochę starych,
ale ukazujących opinie wybranych grup katechizowanych uczniów na temat
aniołów.
Katechetyczna angelologia
Wracając do wspomnianego Katechizmu Kościoła Katolickiego, który powołując się na świętego Augustyna, Piusa XII a przede wszystkim na Pismo Święte,
mówi o tym, kim są aniołowie i jaka jest ich rola w życiu Kościoła. Według świętegoAugustyna, anioł jest duchem, sługą i wysłannikiem Boga. Powołując się
na Biblię, przypomina on, że aniołowie kontemplują „oblicze Ojca... który jest
w niebie” (Mt 18,10), są wykonawcami Jego rozkazów, bo istnieją „by słuchać
głosu Jego słowa” (Ps 103,20).
Jak przypomniano wyżej, powołując się na Youcat, aniołowie są stworzeniami czysto duchowymi, nieśmiertelnymi, mającymi rozum i wolę. Przewyższają doskonałością wszystkie stworzenia widzialne i cechuje je szczególny blask
chwały5.
Katechizm podkreśla, że to Chrystus stanowi centrum świata anielskiego. Aniołowie należą do Niego: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale
i wszyscy aniołowie z Nim...” (Mt 25,31). Aniołowie zostali przez Niego i dla
Niego stworzeni: „Bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach,
i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy
Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone” (Kol 1,16). Chrystus uczynił ich posłańcami swojego zamysłu zbawienia
(por. Hbr 1,14). Widać to wyraźnie na kartach Pisma Świętego, gdzie aniołowie:
zamykają raj ziemski (por. Rdz 3,24), chronią Lota (por. Rdz 19), powstrzymują
rękę Abrahama podniesioną na swojego syna Izaaka (por. Rdz 22,11), pośredniczą w przekazywaniu Prawa (por. Dz 7,53); Anioł Gabriel zwiastuje narodzenie
Poprzednika oraz samego Jezusa (por. Łk 1,11.26). Jezus od Wcielenia do Wniebowstąpienia jest otoczony adoracją i służbą aniołów. Z polecenia Boga „Niech
Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży” (Hbr 1,6). Aniołowie śpiewają Mu
chwałę przy narodzeniu, strzegą w dzieciństwie, służą Mu na pustyni, umacniają
Go w agonii, „ewangelizują”, głosząc Dobrą Nowinę Wcielenia, Zmartwychwstania i kiedy powróci, aby sądzić (por. Mt 1,20; Mk 1,13; Łk 22,43; Mt 26,53;
Łk 2,10; Mk 16,5-7; Dz 1,10-11; Mt 13,41, 31 i in.).
5

Por. Pius XII, Encyklika Humani generis, DS. 3891; Łk 20,36; Dn 10,9-12.
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Nasze codzienne życie ludzkie od dzieciństwa aż do zgonu jest otoczone
opieką aniołów. „Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża,
by prowadził go do dobrego życia”6. Dlatego Katechizm Kościoła Katolickiego
przypomina, że „Już na ziemi życie chrześcijańskie uczestniczy – przez wiarę –
w błogosławionej wspólnocie aniołów i ludzi, zjednoczonych w Bogu”7.
Patrząc etymologicznie, uważa się, że słowo „anioł”, w języku łacińskim
„angelus”, wzięte z greckiego „angelos”, oznacza posłańca, zwiastuna, istotę duchową, rozumną, wolną, doskonalszą od człowieka8. Stary Testament ukazuje
Boga jako „Pana siedzącego na swym tronie, a stały przy Nim po Jego prawej
i po lewej stronie wszystkie zastępy niebieskie” (1Krl 22,19). „Anioł Jahwe” ma
cztery postacie: jest reprezentantem Boga (por. Rdz 16,7-130), Jego pełnomocnikiem stojącym na czele Izraela (por. Wj 14,19), głową wszystkich istot niebieskich (por. Za 1,10-11) i otrzymuje zleconą funkcję (por. 2 Mach 11,64). Spełniał
on również cztery zadania: objawiał wolę Bożą (por. Wj 3,2-7), wybawiał Lud
Boży od złego (por. Np. Rdz 16,7; 21,17; Wj 14,19n.), był pośrednikiem między
Bogiem a człowiekiem (por. Tb 12,12; Hi 33,23), odsłaniał tajemnice dziejów
zbawienia (por. Dn 10-12; Łk 1,19). Wyróżnia się „cherubinów”, którzy podtrzymują tron Boga (Ps 80,2), „serafinów” wyśpiewujących Jego chwałę (Iz 6,2).
W Nowym Testamencie, jak już wspomniano, aniołowie pełnią różne funkcje
związane z życiem i misją Jezusa. Szczególnie Apokalipsa zajmuje się aniołami,
ukazując między innymi ich walkę, pod wodzą Świętego Michała, ze zbuntowanym Smokiem-Szatanem (por. Ap 12,7). Mocą Bożą Smok zostaje strącony
z nieba i odtąd nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga i Jego Pomazańca –
Chrystusa (por. Ap 12,9-11).
W trakcie roku liturgicznego Kościół czci szczególnie pamięć niektórych
aniołów, wymieniając ich imiona: Michał, Gabriel, Rafał, Anioł Stróż9. Chociaż
teologia dzisiaj nie zajmuje się w jakiś szczególny sposób naturą aniołów, to
jednak mówi o ich funkcjach, jakie spełniają w realizacji historii zbawienia.
Problematyka aniołów ma, oprócz podstaw biblijnych, swoje źródło w tradycji
i pobożności oraz w symbolice związanej z tymi duchami czystymi10. Rozwijała
się ona przez wieki, począwszy od pierwszego traktatu o aniołach autorstwa
Pseudo-Dionizego Aeropagity (V/VI w.), poprzez dzieła świętego Augustyna
(IV w.), spekulacje filozoficzne świętego Tomasza z Akwinu (XIII w.), orzeczenia
6
7
8

9
10

Św. Bazyli Wielki, Adversus Eunomium, 3, 1. PG 29, 656 B.
KKK 336.
K. Góźdź, Świat jako stworzenie Boże i Bóg jako Stwórca świata, w: Być chrześcijaninem dziś,
red. M. Rusecki, Lublin 1994, s. 124.
KKK 335.
A. Ganoczy, Nauka o stworzeniu, w: Podręcznik do teologii dogmatycznej, red. W. Beinert,
Kraków 1999, s. 103.
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Soborów Lateraneńskiego IV (1215), Watykańskiego I (1870), Watykańskiego II
(np. w Konstytucji dogmatycznej Lumen gentium) aż do nauczania Jana Pawła II11 i oczywiście wydania Katechizmu Kościoła Katolickiego a potem Youcatu.
Zwięzła angelologia katechizmów ukazuje ich rolę, jaką odgrywają w imieniu
Boga, zwraca uwagę na związek aniołów z Chrystusem i z ludźmi, podkreślają
ich funkcję służebną w dziele zbawienia. Te treści pojawiają się w podręcznikach
do nauczania religii.
Wybrane przykłady podręcznikowej angelologii
Przez wiele lat był używany czterotomowy podręcznik Bóg z nami12. Następnie należy zwrócić uwagę na Katechizm Religii Katolickiej13 oraz na materiały
katechetyczne dla gimnazjum pod wspólnym tytułem W drodze do Emaus14,
ponieważ z tych podręczników najczęściej korzystali uczniowie, których
objęto badaniami sondażowymi – ich wyniki zostaną wykorzystane w tym
artykule.
Przeglądając spis treści, czyli tytuły katechez w tych podręcznikach, trzeba zaznaczyć, że tematyka angelologiczna nie jest podejmowana zbyt często
w sposób odrębny, lecz zwykle występuje w związku z innymi tematami katechez.
W programie katechizacji szkoły podstawowej znajduje się jedna jednostka,
w klasie piątej, pt. Pismo Święte mówi o aniołach, w całości poświęcona angelologii15. Katecheza ta wyjaśnia etymologię słowa „anioł”, podkreślając, że oznacza
ono ducha stworzonego przez Boga i pełniącego funkcję Jego posłańca do ludzi.
Jednostka jest oparta na tekstach z Pisma Świętego, ukazujących służebną rolę
aniołów w posłudze zbawienia, głównie w działalności Jezusa Chrystusa. Wcześniej, w klasie pierwszej, wspomina się o aniołach przy scenie zwiastowania
Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego, i przy Jego narodzeniu (katechezy 13
i 17). Zagadnienie dobrych duchów pojawia się w klasie szóstej przy omawianiu
Zmartwychwstania Chrystusa (katecheza 24).
11

12

13
14

15

Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. I, Lublin 2000; Jan Paweł II naucza: O aniołach i szatanie, wybór i opracowanie A. Sujka, Kraków 1998.
Bóg z nami. Podręcznik do religii dla klasy I, red. W Kubik, Kraków 2000 (podobnie dla
klas I–IV).
Katechizm Religii Katolickiej, cz. 1, red. P. Bednarczyk, Kraków 2001.
W drodze do Emaus. Jezus uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy I gimnazjum, red. Z. Marek, Kraków 1999; dla kl. II: Jezus działa i zbawia, Kraków 2000; kl. III:
Jezus prowadzi i zbawia, Kraków 2001.
Katechizm Religii Katolickiej, cz. 1, red. P. Bednarczyk, dz. cyt., s. 77-80.
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W katechezach dla gimnazjum w klasie I (katecheza 66) jest krótka
wzmianka, że Syn człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy aniołowie
z Nim i wtedy zasiądzie na swoim tronie, aby dokonać sądu; natomiast w kolejnej jednostce (68) o ogniu wiecznym przygotowanym diabłu i jego aniołom. W klasie II znajdują się treści dotyczące aniołów jako wysłańców Bożych,
poprzez których dochodzi do spotkania Boga z ludźmi (Teofanie katecheza
11). Przypomniano Rafała z jego misją z Księgi Tobiasza oraz Gabriela ze
Zwiastowania Maryi Dziewicy (por. kl. III katecheza 34). Tu także znajduje
się zachęta praktykowania modlitwy do Anioła Stróża. Celem tej katechezy
jest umocnienie wiary w istnienie tych istot niewidzialnych i poznanie ich
roli jako wysłanników Bożych16. Wyjaśnia się tam etymologię słowo „anioł”
(angelos – posłaniec) i poucza, że jest to istota duchowo-rozumna, obdarzona
wolną wolą, stworzona przez Boga. Podkreśla się obecność aniołów od początku historii człowieka, opisuje ich osobowość i nieśmiertelność. Najbardziej
zauważalne role aniołów, o jakich mówi Pismo Święte, to pośredniczenie duchowe w zbawczym dialogu Boga z człowiekiem. Aniołowie kontaktują się
z ludźmi, żeby zwiastować im zbawienie przez Jezusa Chrystusa i służą pomocą,
by wypełniły się Boże plany. Aniołowie występują w związku z najważniejszymi
wydarzeniami historii przymierza Boga z ludźmi. Przypomina się również, że
w liturgii eucharystycznej przywołuje się ich pomocy, a przez wiarę Lud Boży
uczestniczy wraz z nimi we wspólnocie oddającej cześć Bogu (wraz z aniołami
i świętymi wyśpiewując: „Święty, Święty, Święty...”)17. W klasie III gimnazjum
(katecheza 30) jest mowa o upadłych aniołach, czyli o diable. W przeciwieństwie do wiernych aniołów diabeł – diabolo – oznacza: oskarżyciela, oszczercę,
wprowadzającego podziały18.
Badani z klas VI korzystali z podręcznika, najpierw z serii „Pójdź do Jezusa”.
W klasie I omawia się temat Aniołowie opiekują się nami, w którym uczniowie
dowiadują się, że aniołów stworzył Bóg, że są to stworzenia niemające ciała
i każdy człowiek ma swojego Anioła Stróża, który opiekuje się nim i zachęca
do dobrego19.
W klasie II, w katechezie pt. Pan Bóg stwarza aniołów, uczniowie poznają
prawdę, że Bóg stworzył wielu aniołów. Aniołowie są duchami – mają rozum
i wolną wolę, ale nie mają ciała. Kochają oni Pana Boga, służą Mu i chwalą Go
pieśnią: „Święty, Święty, Święty Pan, Bóg zastępów”20.
16

17
18
19
20

Drogi świadków Chrystusa. Podręcznik do religii dla drugiej klasy liceum oraz drugiej i trzeciej klasy technikum, red. Z. Marek, Kraków 2003, s. 41-44.
Tamże, s. 44.
Por. Z. Marek, Jezus prowadzi i zbawia. Kl. III gimnazjum. Kraków 2001, s. 118.
Pójdź do Jezusa. Kochamy Pana Jezusa, cz. 1, red. W. Zakrzewski, Lublin 1988.
Tamże, cz. 2: Przyjmujemy Pana Jezusa, Lublin 1986.
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Natomiast w klasie II gimnazjum, w podręcznikach autorstwa Piotra Tomasika Dom na skale porusza się ten temat w niewielkim stopniu – w jednej
katechezie: temat Bóg się rodzi, moc truchleje21.
Do katechizacji w liceum ogólnokształcącym (w Poniatowej) używano
podręczników Spotkania z Bogiem22. W klasie I jest mowa o aniołach w scenie Zwiastowania. Zstąpienie anioła zostało wspomniane w związku ze zmartwychwstaniem Chrystusa. W klasie II są wzmianki o aniołach np. przy temacie Uczestnictwa w Eucharystii. Podobnie w klasie III, pojawiają się krótkie
wzmianki o aniołach, gdy jest mowa np. o Matce Bożej, o Opatrzności Bożej
i o zmartwychwstaniu23.
Próby zbadania poglądów katechizowanych na temat aniołów
Badaniami objęto w sumie 870 katechizowanych uczniów z sześciu różnych środowisk. W Kolbuszowej zbadano z klas I i IV liceum 300 uczniów; w Poniatowej
zbadano z tych samych klas, I i IV liceum, 130 uczniów, w Wysokiem z klas
VI podstawówki i II gimnazjum 136 uczniów, w Mniowie i Grzymałkowie 175
uczniów z klas VII i VIII, w Lublinie, z gimnazjum nr 2 z klas I 117 katechizowanych24 oraz 12 dzieci z salezjańskiej świetlicy w Lublinie25.
Badania wykonano metodą sondażu diagnostycznego, jednorazowego, audytoryjnego, za pomocą ankiety. W pracach dotyczących aniołów i szatanów
posłużono się 18 otwartymi pytaniami, połowa dotyczyła.o aniołów.
W niniejszym artykule wykorzystano tylko 6 pytań odnoszących się do
dobrych duchów. Dotyczyły one kolejno:
– źródeł wiadomości o aniołach;
– wiedzy dotyczącej pochodzenia aniołów;
– pojęcia anioła;
P. Tomasik, Dom na skale. Podręcznik do nauki religii dla II klasy gimnazjum, Warszawa
2000 s. 295.
22
J. Charytański, R. Murawski, Spotkania z Chrystusem, Kraków 2000 s. 79.
23
J. Charytański, R. Murawski, Spotkania z Bogiem w Kościele. Kraków 1999, s. 207.
24
I. Jończyk, Angelologia i demonologia w opinii katechizowanych z wybranych klas VII i VIII,
Lublin 2000; D. Żyła, Angelologia w opinii katechizowanych z wybranych klas I i IV Liceum
Ogólnokształcącego im. hm. Janka Bytnara w Kolbuszowej, Lublin 2004; J. Świst, Poglądy
katechizowanych z wybranych klas I i IV Liceum Ogólnokształcącego w Poniatowej na temat
aniołów i szatanów, Lublin KUL 2004; G. Deruś, Poglądy katechizowanych z wybranych klas
VI i II gimnazjalnych na temat aniołów i szatanów, Lublin 2004; badania autora artykułu
przeprowadzone w gimnazjum nr 2 w Lublinie (zbadano 117 uczniów z klas pierwszych).
25
Badania te przeprowadził autor artykułu w marcu 2017 roku, używając jako metody 7 pytań, zbadał 7 dziewczynek i 5 chłopców (kl. III–VI szkoły podstawowej).
21
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– roli aniołów w Piśmie Świętym;
– aktualnej roli aniołów wobec badanych uczniów;
– propozycji badanych dotyczących nauczania angelologii.
Ukazanie wiadomości badanych uczniów na temat angelologii dokona się
przez skrótową prezentację wyników otrzymanych za pomocą wtórnej analizy
uzyskanych rezultatów z sześciu różnych miejsc posługi katechetycznej.
Wiadomości o źródłach wiedzy o aniołach uzyskano za pomocą prostego pytania: „Skąd masz twoje wiadomości o aniołach”? Na to pytanie odpowiedzieli
wszyscy respondenci i zasadniczo całość odpowiedzi dało się ująć w około
7 głównych kategorii. Głównym źródłem wiedzy o aniołach okazała się „katecheza” (w gim. od 27-32%, w l.o. od 24-25%). Padały krótkie odpowiedzi:
„Moje wiadomości o aniołach mam z katechezy” (Dz 17, Ch 138)26. Biblia,
jako główne źródło podstawowych treści niemal każdej katechezy, okazała się
również pomocna przy poznawaniu dobrych duchów (gim. od 10-21%, w l.o.
13-24%). Tak dziewczęta, jak i chłopcy pisali: „Moje wiadomości o aniołach
czerpię z Pisma Świętego” (Dz 10, Ch 117)27. „Kościół” jako miejsce celebrowania Eucharystii i głoszenia Słowa Bożego został uznany za znaczące źródło
wiadomości o aniołach. O aniołach katechizowani dowiadują się: „z rekolekcji
w kościele” (Dz 28); „mówił o nich ksiądz na kazaniu” (Ch 118)28. Naturalnym
źródłem wiedzy o aniołach jest rodzina (gim. 12-20%, l.o. 11-19%). Jako przykład niech posłuży wypowiedź: „Gdy byłam mała, rodzice często wspominali
o moim aniele stróżu i opowiadali mi o aniołach, czytali mi też książki, w których aniołowie odgrywali jakieś role” (Dz 214)29. Kolejnym źródłem wiedzy
o angelologii okazały się współczesne media (gim. 3-15%, l.o. 15-17%). Badani
pisali: „Moje wiadomości o aniołach mam z telewizji” (Dz 47); „...z filmu Matrix” (Ch 104)30. Dzieci z salezjańskiej świetlicy napisały, że aniołowie pochodzą z nieba (7 osób), od Boga (4 osoby) i od Jezusa (1 osoba)31. Inne, rzadziej
wymieniane źródła wiedzy osób katechizowanych o aniołach dotyczyły: obrazów, sztuki, spotkań w grupach religijnych, katechizmu, literatury (np. bajek).
Pochodzenie aniołów najczęściej zostało przypisane Bogu (gim. 36-61%,
l.o. 55-77%). Wypowiedzi uczniów mówiły: „Aniołowie zostali stworzeni
przez Boga” (Dz 88); „Bóg ich stworzył jako swoich pomocników” (Ch 120)32.
26
27
28
29
30
31
32

I. Jończyk, Angelologia i demonologia w opinii katechizowanych..., dz. cyt., s. 62.
J. Świst, Poglądy katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 50.
G. Deruś, Poglądy katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 59.
D. Żyła, Angelologia w opinii katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 54.
S. Kulpaczyński, badania własne w klasie I gimnazjum nr 2 w Lublinie, z czerwca 2004 roku.
Badania własne autora z marca 2017 roku.
J. Świst, Poglądy katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 52.

676

Stanisław Kulpaczyński SDB

Następnie stwierdzano (gim. 24-39%, l.o. 10-12%), zazwyczaj krótko, że „Aniołowie pochodzą z nieba” (Dz 7). Podobnie dzieci ze świetlicy oznajmiły, że
aniołowie pochodzą z nieba. „Aniołowie przebywają w niebie razem z Panem
Bogiem, przychodzą z nieba, by nam pomagać” (Ch 111, Dz 96)33. Trochę zaskakującym stwierdzeniem dotyczącym pochodzenia aniołów jest kategoria
stwierdzająca, że są to „dusze dobrych ludzi” (gim. ok. 10%, l.o. 6-7%). Badani
stwierdzali, że aniołowie „powstali z dusz ludzi, którzy przez swoje dobre postępowanie i życie trafili do nieba (Ch 126)34. Jednak dość duży procent odpowiedzi stwierdzał brak znajomości pochodzenie aniołów, co wyraża kategoria „Nie
wiem” (gim. 4-13%, l.o. 5-23%).
Pojęcie anioła zostało określone w pytaniu: Kto to jest anioł? Najczęściej
padały odpowiedzi: „Sługa Boży” ( Dz 64, Ch 135)35, (gim. 9%, l.o. 22-42%) lub
„Wysłannik Boga” (Dz 92, Ch 122)36 (gim. 8-19%, l.o. 17%). Ważne okazały się
również stwierdzenia, że aniołowie są to „Istoty duchowe” „Duch, wysłannik
Boga ze skrzydłami” (dzieci ze świetlicy); „Dobre duchy” (gim. 14-21%, l.o. 2033%). Badani pisali: „Anioł jest to stworzenie Boże, duch, który ma wolną wolę
ale nie ma ciała” (Dz 17)37. Zgodnie z tradycją pojawiło się również określenie, że
anioł to „Opiekun i stróż człowieka”, „Postać czuwająca nad człowiekiem” (gim.
12-20%, l.o. 10-17%). Pisano: „Anioł to przyjaciel Boga i człowieka, pomaga
ludziom i stara się, żebyśmy poszli do nieba. Chroni nas” (Ch 168); „Istota, która
chroni nas przed szatanem” (Dz 40)38. Pojawiły się również, głównie w gimnazjum, określenia, że anioł, wchodzi w zakres pojęcia mitologicznego (gim. 10%),
kiedy pisano, iż jest to „człowieczek po śmierci ze skrzydełkami i kółeczkiem nad
głową” Dz 107); „...ptak ludzki, który ma skrzydła” (Ch 158)39. Pojawiła się również kategoria: „nie wiem” w odniesieniu do pojęcia anioła (gim. 3-5%, l.o. 2-8%).
Pojecie aniołów powinno być przybliżone na kanwie Pisma Świętego, które
jest głównym źródłem treści katechezy. Dodatkowo zapytano katechizowanych
o role, jakie odgrywają aniołowie w Piśmie Świętym.
W zapamiętanych rolach, jakie grają aniołowie w Piśmie Świętym, dominującą kategorią okazały się stwierdzenia: „Zwiastowali różne nowiny”, „Zapowiadali przyszłe wydarzenia” (gim. 30-33%, l.o. 43-52%). Za wyraźnie wybijające
się wydarzenie zostało uznane „Zwiastowanie”, zwłaszcza w gimnazjum (33%)
i u dzieci z salezjańskiej świetlicy (90%). Pisano: „Archanioł Gabryjel zwiastował
33
34
35
36
37
38
39

G. Deruś, Poglądy katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 60.
D. Żyła, Angelologia w opinii katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 56.
Tamże s. 58.
G. Deruś, Poglądy katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 62.
Tamże.
I. Jończyk, Angelologia i demonologia w opinii katechizowanych..., dz. cyt., s. 67.
Tamże s. 67-68.
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Pannie Maryi, że porodzi Zbawiciela” (Dz 24)40; „Aniołowie zanosili dobrą nowinę” (Dz 18); „Zwiastowali i przekazywali decyzje i plany Boże” (Dz 56)41; „Anioł
oznajmił Józefowi, żeby uciekali do Egiptu, bo Herod chce zabić Jezusa” (Dz 31)42.
Aniołowie zostali poznani na kartach Pisma Świętego również, jako „Posłańcy Boga” (gim. 7-20%, l.o. 19-21%). Np. „Bóg wysłał anioła do Abrahama, aby
nie zabijał swego jedynego syna” (Dz 65)43. Ważną rolą aniołów, dostrzeżoną
przez badanych w Piśmie Świętym, jest „Opieka nad ludźmi”, „Pomoc ludziom”
(gim. 4-14%, l.o. 9-10%). W opinii respondentów „aniołowie czuwali nad ludźmi i chronili ich od złego” (Dz 201); „Anioł uratował Daniela z paszczy lwów”
(Ch 95)44. Badani wiedzieli także z Pisma Świętego, że „aniołowie pomagali Bogu”
(gim. 5-14%, l.o. 4-8%). Oni „Bronią i pomagają Bogu” (Dz 15)45. Jednak kategoria nieznajomości ról aniołów w Piśmie Świętym – „nie wiem” – okazała się
dość duża (gim. 7-19%, l.o. 5-16%). Mniej liczne procentowe kategorie dotyczyły
roli aniołów jako pośredników między niebem a ziemią oraz jako uczestników
ważniejszych wydarzeń związanych z historią zbawienia (gim. 4%, l.o. 2%) – np.
anioł przy grobie Jezusa: „Pilnowali grobu Jezusa” (Ch 67)46, aniołowie zwiastujący pasterzom narodzenie Zbawiciela (Dz i Ch ze świetlicy). Ta historyczna rola
aniołów, uwidoczniona w Biblii, nie skończyła się w dawnych czasach, ponieważ
dobre duchy istnieją i działają nadal, w naszych czasach.
Aktualna rola aniołów, zdaniem badanych uczniów, polega na tym, że są oni
„opiekunami ludzi” (gim. 18-65%, L.o. 45-65%). „Opiekują się ludźmi i są zawsze
z nimi” (Dz 41); „Może teraz mają więcej roboty niż wcześniej, bo ludzie chyba
bardziej tracą wiarę” (Ch 89)47; „Dla mnie jest ochroniarzem” (Ch 78)48. Aniołowie jako „Stróże” są także wyraźnie respektowani (gim. 8-35%, l.o. 17-45%,
świetlica 80-90%), w wypowiedziach typu: „Anioł Stróż stoi przymnie, wskazuje
mi drogę do Pana Boga” (Dz 27)49; „Każdy ma swojego Anioła Stróża” (Dz 12);
„Wydaje mi się, że czuwają nad każdym z nas, ponieważ każdy z nas ma swojego
anioła” (Dz 39)50. Do aktualnej roli aniołów należ też to, że „Chronią nas przed
złem” (gim, 11-24%, l.o. 11-16%). „Aniołowie choć są niewidzialni, strzegą nas
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

S. Kulpaczyński, badania własne w klasie I gimnazjum nr 2 w Lublinie, z czerwca 2004 roku.
J. Świst, Poglądy katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 61.
I. Jończyk, Angelologia i demonologia w opinii katechizowanych..., dz. cyt., s. 77.
S. Kulpaczyński, badania własne w klasie I gimnazjum nr 2 w Lublinie, z czerwca 2004 roku.
D. Żyła, Angelologia w opinii katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 72.
J. Świst, Poglądy katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 62.
I. Jończyk, Angelologia i demonologia w opinii katechizowanych..., dz. cyt., s. 79.
D. Żyła, Angelologia w opinii katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 73.
S. Kulpaczyński, badania własne w klasie I gimnazjum nr 2 w Lublinie, z czerwca 2004 roku.
Tamże.
J. Świst, Poglądy katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s, 67.
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przed złem i siłami nieczystymi” (Dz 1); „Ochraniają nas przed wypadkami”
(Dz 29); „Aniołowie obecnie pilnują ludzi i obserwują nas. Chcą uchronić nas
od krzywd” (Ch 138)51. Mniej liczne wypowiedzi dotyczyły roli aniołów jako
tych, którzy „wskazują drogę”, „wielbią Boga w niebie”, „Służą Bogu”, są „Niewidzialnymi przyjaciółmi”. Nieznajomość aktualnej roli aniołów, czyli kategoria:
„Nie wiem” osiągnęła dość wysoki poziom (gim. 3-15%, l.o. 4-20%), zwłaszcza
w starszych klasach.
W końcowym pytaniu sondażowym zapytano badanych uczniów o ich propozycje dotyczące nauczania o aniołach.
Propozycje badanych dotyczące nauczania o aniołach
Z bardzo syntetycznego ukazania (wykorzystano bowiem tylko odpowiedzi na
6 pytań) poglądów na temat aniołów osób katechizowanych wynika, że nie są
one zbyt szerokie i pogłębione. Sami katechizowani proponują, aby ich rzetelnie pouczać, kim są właściwie aniołowie, więcej mówić na ten temat (gim. 7%,
l.o. 28-54%); przybliżać działanie i rolę aniołów (gim, 12-37%, l.o. 10-20%);
przybliżać genezę aniołów i ukazywać wydarzenie związane z ich udziałem.
Po udzieleniu odpowiedzi na pytania ankietowe badani niekiedy pisali: „Po tej
ankiecie widzę, że moja wiedza na ten temat jest znikoma. Miło by było wiedzieć
więcej” (Dz 177); „Moja wiedza na temat aniołów jest mała, wiem tylko tyle co
z opowiadań rodziców, księdza, nigdy nie wyjaśniono mi, kim oni naprawdę są.
Katecheci powinni przedstawiać wszystkie wiadomości o nich: jak są postrzegani przez Pismo Święte, przy jakich wydarzeniach występowali, jaką pełnią rolę
w życiu człowieka” (Dz 218)52.
Aktualne nauczanie katechetyczne w środowiskach często zlaicyzowanych
wymaga wsparcia także w dziedzinie angelologii, gdyż wiedza o aniołach bywa
fałszywie przekazywana (np. filmy komediowe o nich). Słusznie Giuseppe Biancardi podkreśla, że katecheza jest potrzebna, aby wiara była rozumna, aby prostować zafałszowania, herezje i zapobiegać ignorancji religijnej53.
Cenne inicjatywy pogłębiania nauki o aniołach pojawiają się w katolickich czasopismach (np. „Niedziela”, „Nasz Dziennik”). Dostępne są również
pożyteczne filmy (Jestem Gabriel, Anioły na boisku, Anioł w Krakowie i inne).
Bez wątpienia fundamentalnymi źródłami wiedzy o aniołach są oprócz Biblii
51
52
53

I. Jończyk, Angelologia i demonologia w opinii katechizowanych..., dz. cyt., s. 81.
D. Żyła, Angelologia w opinii katechizowanych z wybranych klas..., dz. cyt., s. 80.
Por. G. Biancardi, Catechesi nella storia: un’identità impoverita e ricuperata, „Catechesi”
gennaio-marzo 2017, nr 1, s. 25-39. Tej kwestii dotyczy zwłaszcza punkt 3,1. Una catechesi
per „sapere” la fede, contro l’eresia e l’ignoranza religiosa, s. 27.
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podręczniki teologiczne, encyklopedie54, leksykony55 i inne książki, niekiedy
nawet o charakterze powieściowym56.
Pojawiają się broszury lub jednokartkowe foldery z modlitwami, nowennami do świętych: Michała, Rafała, Gabriela i do Anioła Stróża57.
O wzroście zainteresowania aniołami może świadczyć powrót do starej
tradycji odmawiania (np. po zakończeniu mszy świętej) modlitwy: „Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości zasadzkom
złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na
zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”58.
Należy przypominać katechizmową angelologię, gdyż „Kościół łączy się z aniołami w uwielbianiu Boga, wzywa ich wstawiennictwa i czci w liturgii pamięć niektórych z nich” (61). „Pismo Święte i Tradycja Kościoła nauczają, że Szatan inne
złe duchy zostały stworzone przez Boga jako dobre z natury, ale same uczyniły
się złymi, ponieważ z wolnego i nieodwołalnego wyboru odrzuciły Boga i Jego
Królestwo, dając w ten sposób początek piekłu. Usiłują one przyłączyć człowieka
do swego buntu przeciw Bogu, lecz Bóg w Chrystusie potwierdza swoje pewne
zwycięstwo nas Złym”59. Katechizowani powinni wzrastać w przekonaniu, że
Bóg, aniołowie i wszyscy przyjaciele Jezusa Chrystusa mają być ostatecznymi
zwycięzcami w walce między dobrem z złem.
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Streszczenie
Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, że istnienie istot duchowych, niecielesnych,
zwanych aniołami, jest „prawdą wiary”. Aniołowie biorą udział w liturgii niebiańskiej,
a każdy człowiek otrzymał od Boga swojego Anioła Stróża i powinien modlić się do
niego. Przez wspaniałość aniołów poznajemy, jak Bóg jest niezmierzony i godny miłości
ponad całe stworzenie. Artykuł przypomina katechizmową angelologię i ukazuje opinie
wybranych grup katechizowanych uczniów na temat aniołów.
Słowa kluczowe: anioł, anioł stróż, angelologia, zły duch
Summary
Catechism teaching about angels
Catechism of the Catholic Church explains that the existence of spiritual, non-corporal
beings, called angels, is the truth of faith. Angels take part in the heavenly liturgy, and
every man has obtained their own angel from God, and should pray to him. Through
their exquisiteness we recognize how God is immeasurable and worthy of love by the
whole of creation. The article recalls the angelology of the catechism and shows the
opinions of chosen groups on angels.
Keywords: angel, guardian angels, angelology, devil
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Katechizm Kościoła Katolickiego
w przestrzeniach ćwierćwiecza
polskiej katechezy

Wprowadzenie
Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego jako sprawdzone i wyjątkowe narzędzie
komunikacji eklezjalnej został przekazany przed ćwierćwieczem do dyspozycji
wspólnoty katolickiej na całym świecie1. Bezpośrednio przed jego publikacją
dokonało się wiele ważnych wydarzeń dla odnowy Kościoła2. Przede wszystkim zwołanie Soboru Watykańskiego II, pontyfikaty bł. Pawła VI i św. Jana
Pawła II oraz ogłoszenie doniosłych dokumentów katechetycznych, które zdynamizowały przekaz katechetyczny3. W czasie różnorodnych przemian w sferze
społeczno-kulturowej świata opublikowanie Katechizmu Kościoła Katolickiego
było wydarzeniem bardzo doniosłym4. Poprzedni – Katechizm Rzymski z 1566
roku służył Kościołowi ponad cztery stulecia, a ten sprzed ćwierćwiecza stał się
jednym z podstawowych instrumentów Kościoła w dziele ewangelizacji świata5.
Jego promulgacja doprowadziła do zrewidowania celów katechezy, zaplanowania na nowo jej treści oraz udoskonalenia sposobów jej realizacji6.
**

1

2

3

4
5
6

Ks. prof. dr hab. Marian Zając – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie,
Katedra Katechetyki Integralnej.
E. Alberich, Le fonti della catechesi e il ruolo dei catechismi, w: Andate e insegnate. Manuale
di catechetica, red. E. Alberich, U. Gianetto, Torino 2002, s. 100.
Por. S. Pawłowski, Katechizm Kościoła Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej, Lublin 2012, s. 15.
Zob. R. Czekalski, Rozwój myśli katechetycznej w dokumentach Stolicy Apostolskiej po Vaticanum II, Warszawa 2013, s. 20.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994. Odtąd będzie nazywany Katechizm lub KKK.
Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego, red. A. Sujka, Warszawa 1994, s. 7.
W. Rzeszowski, Odnowa katechezy, Warszawa 2001, s. 10.
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W okresie ostatnich dwudziestu pięciu lat Katechizm Kościoła Katolickiego
miał wszelkie szanse ku temu, aby stać się rzeczywiście tym, do czego został
stworzony, czyli tekstem „urzędowym” Kościoła7. Czy jednak wypełnił swój
strategiczny cel, czyli rozbudził świadomość Kościoła i jego posłannictwo
w świecie, stając się narzędziem edukacji religijnej? Pytania o jego najważniejsze
„funkcje i role pozostają wciąż otwarte, rodzą różnorodne dyskusje i opinie”8.
Po upływie ćwierćwiecza od wydania tego dokumentu trzeba pilnie zadać kilka
ważnych pytań. Czy rzeczywiście nastąpiło prognozowane w Fidei depositum9
religijne ożywienie na wszystkich etapach akomodacji Katechizmu Kościoła
Katolickiego do realiów lokalnej wspólnoty Kościoła w Polsce? Czy posłużył on
tylko do lektury, czy też stał się bazą dla pogłębionej refleksji nad aktualnym
stanem katechizacji? Czy wreszcie doszło do jego faktycznej popularyzacji, czy
jedynie promulgacji?
Znaczenie publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego dla katechezy
Dnia 7 grudnia 1992 roku w Watykanie św. Jan Paweł II przekazał Katechizm
Kościoła Katolickiego przedstawicielom wiernych całego świata. „Z jego rąk
otrzymało go pięciu biskupów reprezentujących pięć kontynentów, para małżonków, dwoje przedstawicieli młodzieży i dwoje dzieci. Została w ten sposób
wyrażona prawda, że nowy Katechizm przeznaczony jest dla wszystkich – dla ludzi w każdym wieku, każdej narodowości i kultury, którzy współtworzą Lud Boży”10. Od tej chwili minie niedługo dwadzieścia pięć lat, czyli stosowny czas dla
dokonania bilansu przydatności dla działalności katechetycznej w warunkach
polskich dokumentu, definiowanego jako podręcznik „zawierający podstawowy,
syntetyczny i całościowy wykład prawd wiary i norm moralności chrześcijańskiej, zakorzeniony w Piśmie Świętym, Tradycji, historii i ludzkiej egzystencji,
służący do nauczania oraz kształtowania przekonań i postaw wiernych”11.
Katechizm, będący streszczeniem głównych prawd wiary, miał na
celu „przedstawienie organicznego i syntetycznego wykładu istotnych
7

8

9
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C.M. Martini, Katechizm w Kościele i świecie współczesnym, tłum. J. Dembska, w: Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego, s. 63-64.
Por. W. Osial, Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od
I do XVI wieku, Warszawa 2013, s. 11.
Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Fidei depositum ogłoszona z okazji publikacji Katechizmu Kościoła Katolickiego. Tekst polski: „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie,
14(1993), nr 2. Odtąd dokument będzie nazywany FD.
M. Napieralski, O nowym katechizmie, Poznań 1994, s. 5.
M. Rusiecki, Katechizm, w: Ekcyklopedia katolicka, t. 8, k. 1038-1039.
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i podstawowych treści nauki katolickiej, obejmujących zarówno wiarę, jak
i moralność w świetle Soboru Watykańskiego II i całości Tradycji Kościoła”
(KKK 11). Przekazanie takiej syntezy, która ukazała się jako organiczna całość,
przełamało niepokojącą tendencję ukazywania wiary katolickiej „we fragmentach będących odbiciem tylko pojedynczych doświadczeń egzystencjalnych”12.
Christoph Schönborn, odpowiedzialny za koordynację prac i zharmonizowanie
poszczególnych części Katechizmu, utrzymywał także, że to wszystko wynikało
ostatecznie nie tylko z utraty zaufania do owej całości, ale przede wszystkim
„miało źródło w kryzysie wiary, dokładniej: wspólnego wyznania wiary z Kościołem wszystkich czasów”13.
Oczekiwany od czterystu lat nowy Katechizm nie objawił się jako dzieło
naukowo-teologiczne, lecz jako forma katechetyczna14. Był przepowiadaniem,
katechezą, zbiorem najprostszej świadomości wiary, gdyż nie zawierał polemik,
anatem i uzasadnień. Na szczęście dla katechezy systematycznej miał charakter uproszczony i codzienny, nastawiony na odbiór możliwie jak najszerszy –
zarówno człowieka uczonego, jak i bez wykształcenia teologicznego. W tym
przypadku można mówić o „popularnej teologii katechetycznej”15. Został tak
przygotowany, aby mógł jasno przedstawiać naukę wiary, a zarazem pomagać
głębiej nią żyć i dawać o niej świadectwo. Miał pogodzić dwa cele: prezentację
obiektywnej prawdy, zawartej w nauce Kościoła katolickiego, z możliwością jej
przyjęcia w osobowym akcie wiary16.
Podstawowa trudność korzystania z Katechizmu wynikała z kilku faktów. Od samego początku prac legislacyjnych było wiadomo, „że nie może
chodzić o jakiś catechismus minor, o jakiś przewodnik, który od razu można
wykorzystać na lekcjach katechezy”17. Ogromne różnice panujące pomiędzy
istniejącymi kulturami uniemożliwiały opracowanie wspólnego podręcznika
katechetycznego dla całego świata. Wspomniany Katechizm Rzymski, adresowany był do proboszczów, którzy znali kościelną łacinę oraz byli głównymi
katechetami. Nowy Katechizm musiał być zaadresowany do biskupów i ich
współpracowników, odpowiedzialnych za kształt katechezy w poszczególnych
12
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C. Schönborn, Katechizm Kościoła Katolickiego. Myśli przewodnie i główne tematy, tłum.
B. Widła, w: Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego, red. M. Rusecki, E. Pudełko, s. 34.
Tamże.
Por. W. Osial, Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim, s. 279.
Cz. Bartnik, Wartości chrześcijaństwa, w: Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie,
red. M. Rusecki, E. Pudełko, Lublin 1995, s. 278.
J. Ratzinger, Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego, w: Wprowadzenie do
Katechizmu Kościoła Katolickiego, s. 33.
Tamże, s. 12.
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kościołach lokalnych, ale nie mogło to być dzieło zastrzeżone dla niewielu
wybranych18.
W trakcie przygotowywania Katechizmu ścierały się dwie tendencje i obawy. Jeżeli dokument otrzyma skomplikowaną naukowo-teologiczną szatę, nie
zostanie przyjęty przez zwykłego odbiorcę. Natomiast druga obawa dotykała środowisk uniwersyteckich. Sądzono, że Katechizm w formie uproszczonej
może zostać zlekceważony przez środowiska uniwersyteckie. Ostatecznie zdecydowano się jednak wydać go w formie uproszczonej. Ale wtedy pojawiły się
dwa nieprzystające do siebie zjawiska. Środowiska uniwersyteckie uczyniły
Katechizm tworzywem swojej działalności naukowej. Już na etapie konsultacji
uniwersyteckich, a następnie po ukazaniu się dokumentu, środowiska naukowe
rozpoznały swoją rolę w stawianiu wyjaśnień naukowych, tworzeniu opracowań i ukazywaniu odpowiednich perspektyw wierzenia i rozumienia prawd
przekazanych przez Katechizm Kościoła Katolickiego19. Po dwudziestu pięciu
latach Katechizm wciąż jest dziełem chętnie analizowanym w środowiskach
akademickich i wielokrotnie cytowanym20.
Natomiast zwyczajni adresaci, którymi są wszyscy ludzie wierzący – przynajmniej w polskich realiach – nie odpowiedzieli zainteresowaniem na tę propozycję wydawniczą. Chociaż Katechizm nie ma skomplikowanych sformułowań,
a jest przy tym prezentacją całej wiary Kościoła, podanej w sposób prosty i harmonijny, kieruje czytelnika na istotę chrześcijaństwa – nie został na początku
w interesujących nas polskich realiach powszechnie przyjęty. Jedną z ważnych
przyczyn mógł być fakt, że Katechizm nie był przeznaczony do bezpośredniego
posługiwania się nim w katechizowaniu dzieci i młodzieży. Przeznaczono go
głównie dla pasterzy Kościoła, na których spoczywała odpowiedzialność za katechizację. Dopiero poprzez ich posługę skierowany był do katechetów, duchownych i świeckich oraz do autorów nowych katechizmów lokalnych21. W takim
ustawieniu grupy potencjalnych adresatów należy upatrywać faktu mniejszego
niż się spodziewano zainteresowania dokumentem wśród zwyczajnych wierzących. Nie należy jednak zapominać, że intencją twórców Katechizmu było także
to, aby stał się pożyteczną lekturą dla wszystkich chrześcijan, którzy pragną
poznać nauczanie Kościoła.

18
19
20

21

Tamże, s. 13.
M. Napieralski, O nowym katechizmie, dz. cyt., s. 31.
Zob. R. Czekalski, Bibliografia katechetyczna 1996-2000, Warszawa 2012, s. 11-15; tenże,
Bibliografia katechetyczna 2001-2010, Warszawa 2012, s. 14-18.
Por. P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna, w: Historia katechezy i katechetyka fundamentalna, red. J. Stala, Tarnów 2003, s. 203.
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Katechizm Kościoła Katolickiego jako tekst źródłowy nauczania
katechetycznego
W obliczu gwałtownych przemian we współczesnym świecie można usłyszeć
opinię, że „wartość Katechizmu wymaga głębokich wielopłaszczyznowych refleksji i w obliczu bogatej rzeczywistości katechezy należy go postrzegać jako
jedno z narzędzi katechetycznego przekazu, które w żaden sposób nie może
być absolutyzowane”22. Mimo wątpliwości osoby odpowiedzialne za rozwój
katechizacji w Polsce zainicjowały działania zmierzające do popularyzacji i poszerzenia kręgu bezpośrednich odbiorców Katechizmu23. Jednakże recepcja
Katechizmu napotkała w Polsce na niespodziewane przeszkody. Jedna z wewnętrznych przyczyn małego zainteresowania Katechizmem związana była
z językiem, jakim się posługiwał. Był to język bardzo precyzyjny, zwarty, biblijno-patrystyczny, wymagający dużej koncentracji. Nie przypominał więc
tego, którym wierzący posługują się codziennie, jaki spotykają w środkach
masowego przekazu24.
Następną barierę stanowił brak tradycji korzystania z takiej pomocy. W minionym ćwierćwieczu w obliczu zagrożeń ze strony ateizującego państwa reakcją polskiej katechezy było podawanie gotowych sformułowań katechizmowych,
utrzymanych w tonie polemicznym25. Miały one przeciwdziałać fali demoralizacji. Ta metoda odegrała pośrednio swoją rolę, ponieważ uchroniła katechizowanych od wielu niebezpieczeństw, ale nie przygotowała do podejmowania
samodzielnych wyborów religijnych, które mogą pomagać w zachowaniu duchowej tożsamości w obecnych czasach. Wszystkie podjęte próby popularyzacji
Katechizmu i recepcji jego postanowień do życia religijnego osób wierzących
zmierzały do ukazania, że ten dokument traktuje o współczesnych problemach
oraz rzuca światło na wiele spraw nurtujących współczesnego człowieka26.
Wskazywano także, że nie zatrzymuje się on na sformułowaniach i definicjach
ale wzmacnia dialog z Bogiem27.
W. Osial, Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim, dz. cyt.,
s. 11.
23
Zob. R. Murawski, Katechizm a katechizacja w Polsce. „Ateneum Kapłańskie” 515 (1995),
s. 23-32.
24
Por. J. Królikowski, Mały przewodnik po Katechizmie Kościoła Katolickiego, Poznań 1996,
s. 29-30.
25
Por. E. Jarmoch, Religijność indywidualna Polaków, w: Kościół i religijność Polaków 19451999, red. W. Zdaniewicz, T. Zembrzuski, Warszawa 2000, s. 394.
26
Zob. W co wierzy Kościół i z czego żyje. W 10. rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła
Katolickiego, red. T. Panuś, Kraków 2004.
27
Por. J. Królikowski, Wprowadzenie, w: Powstanie i znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego, oprac. J. Królikowski, Poznań 1994, s. 8.
22
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W kontekście prezentacji różnych zagadnień pojawił się najważniejszy wątek orędzia chrześcijańskiego: prawda o miłości Boga Ojca, zbawczej działalności Chrystusa, który jest obecny w swoim Kościele dzięki Duchowi Świętemu28.
Praktyczne wskazania mogły przynieść właściwy skutek tylko wtedy, gdy poprzedzała je duchowa strategia odbioru Katechizmu29.
Prezentacja Katechizmu przez dwadzieścia pięć lat obficie dokonała się
zarówno w literaturze naukowej, popularnonaukowej, jak i w prasie katolickiej30. Również polska ambona stała się miejscem proklamacji treści Katechizmu31. Najwięcej informacji przekazano jednak za pomocą systematycznej
katechizacji32. W powstałych ponad dwustu podręcznikach i poradnikach
metodycznych do nauczania religii miejsce centralne obok Biblii zajmuje
Katechizm33. Jest to jego faktyczna adaptacja do zwyczajnych warunków nauczania religii.
W celu popularyzacji Katechizmu doszło do opublikowania kilku pozycji,
które starały się akomodować treści w nim zawarte do możliwości percepcyjnych polskiego odbiorcy. Pierwszą chronologicznie była publikacja przygotowana w tarnowskim środowisku naukowym pt. W duchu i prawdzie34. Zaadresowana została do wszystkich osób, które pragnęły uczynić przedmiotem
swojej refleksji główne prawdy Katechizmu35. Powstające późniejsze akomodacje
przejęły ten sam sposób prezentacji Katechizmu. Do tej grupy należy inicjatywa
radomska: „Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu Kościoła Katolickiego”36. Jej podstawowym celem było ożywienie katechezy
adresowanej do osób dorosłych. Wyjątkowe znaczenie ma trzecia propozycja:
K. Jakubiec, Aby lepiej poznać Katechizm Kościoła Katolickiego, „Katecheta” 38 (1994)
s. 197-200.
29
Por. K. Misiaszek, Proponowany model wychowawczy współczesnego chrześcijanina w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego, „Chrześcijanin w Świecie” 23 (1993), nr 4, s. 88-101.
30
K. Kantowski, Sympozjum studentów ATK i KUL w Lublinie na temat Katechizmu Kościoła
Katolickiego, „Collectanea Theologica” 65 (1995), fasc. 1, s. 134-138.
31
D. Zimoń, Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego w służbie nowej ewangelizacji, w: Jezus
Chrystus jedyny Zbawiciel świata, wczoraj, dziś i na wieki. Program duszpasterski na rok
1996/97, Katowice 1996, s. 317-321.
32
Por. R. Murawski, Katechizm a katechizacja w Polsce, dz. cyt., s. 23-32.
33
Por. P. Tomasik, Polskie dokumenty dwudziestopięciolecia 1990-2015, w: XXV lat nauczania
religii w polskiej szkole, red. M. Zając, Lublin 2015, s. 57 i nast.
34
W duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i w życiu, red. C. Noworolnik, M. Zając, Tarnów 1997.
35
J. Życiński, Wstęp, w: W duchu i prawdzie, Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji
i w życiu, red. C. Noworolnik, M. Zając, Tarnów 1997, s. 10.
36
S. Łabendowicz, Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu
Kościoła Katolickiego, Sandomierz 1999.
28
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Katechizm dla dorosłych37, przygotowana na zlecenie Komisji Episkopatu Polski
ds. Wychowania Katolickiego. Komisja zatwierdziła 20 czerwca 1998 roku pracę
wykonaną przez 23 katechetyków i katechetów polskich. We wstępnie znalazła
się zachęta dla wszystkich wierzących do „modlitewnego rozważania zawartych
w Katechizmie prawd wiary”38.
Duże znaczenie zyskała także publikacja Taka jest wiara Kościoła. Katechizm
dla dorosłych39. Była przygotowana przede wszystkim dla polskiego odbiorcy,
będącego dorosłym członkiem wspólnoty eklezjalnej, po to, aby ukazać wiarę
chrześcijańską w sposób pełny, a zarazem syntetyczny, jako rzeczywistość, która
domaga się świadectwa wobec współczesnego świata. Dokonując swoistego
bilansu znaczenia Katechizmu z 1992 roku dla polskich warunków katechetycznych, ówczesny Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji
Episkopatu Polski kard. Kazimierz. Nycz stwierdził:
Katechizm ten ukazuje wiarę Kościoła w Polsce, w którym żyje i działa Chrystus
od ponad tysiąca lat (...). Traktuje o wyznaniu wiary, o sakramentach i liturgii Kościoła, o życiu moralnym, o przykazaniu miłości i Dekalogu, wreszcie o modlitwie
chrześcijańskiej. Zachowanie tego układu pozwoli sięgającym do tego katechizmu
na łatwiejszą orientacje w tym, w co Kościół wierzy i jak żyje40.

Wszystkie wspomniane adaptacje Katechizmu zmierzały do zaprezentowania nowego spojrzenia na życie chrześcijańskie, umocnienie osób w wierze,
rozbudzenie woli naśladowania Chrystusa, który w świetle nowego Katechizmu
jest źródłem chrześcijańskiej nadziei. Pozostaje obecnie zadanie krytycznej oceny efektów podjętych starań.
Ocena recepcji wskazań Katechizmu Kościoła Katolickiego
w polskiej katechezie
Roztropny wybór uwzględniający integralność nauki chrześcijańskiej i konkretną sytuację katechizowanego są podstawowymi kryteriami, pomagającymi określić znaczenie Katechizmu Kościoła Katolickiego dla polskiej katechezy
oraz wysunąć postulaty na przyszłość. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją,
w której w opinii Pawła Mąkosy drogi „Kościoła oraz innych instytucji religijnych z jednej strony, a laickiego świata z drugiej rozchodzą się coraz szybciej,
Katechizm dla dorosłych. Polska adaptacja Katechizmu Kościoła Katolickiego opracowana
na zlecenie Komisji Episkopatu polski ds. Wychowania katolickiego, red. J. Charytański,
A. Spławski, Kraków 1999.
38
Tamże s. 5.
39
Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, red. Z. Marek, Kraków 2009.
40
K. Nycz, Słowo wstępne, w: Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, dz. cyt., s. 8.
37
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a w niektórych środowiskach już dawno się rozeszły”41. Jednak po dwudziestu
pięciu latach obowiązywania omawianego dokumentu oprócz obszarów treściowych, wokół których prowadzona jest dyskusja ze zlaicyzowanym światem,
Katechizm może odegrać ważną rolę jako punkt odniesienia w kwestii określenia
form spotkań i dyskusji z niewierzącymi42. Św. Jan Paweł II słusznie przewidywał: „Trudno powiedzieć, jaką rolę odegra nowy Katechizm. Na pewno jednak
dzięki łasce Bożej oraz dobrej woli pasterzy i wiernych będzie mógł stać się
skutecznym narzędziem dalszego pogłębiania wiedzy i zaowocuje autentyczną
odnową duchową i moralną”43. Chociaż dzisiaj łatwiej spotkać się ze współczesnym człowiekiem nie w trakcie studiowania Katechizmu, ale raczej na drogach
poszukiwania dobra i piękna w otaczającym świecie, to jednak trzeba zakładać,
że będzie ów człowiek tęsknił za transcendencją, gdyż ten wymiar wszystko
spaja i wyjaśnia w życiu44.
Z perspektywy ćwierćwiecza obowiązywania Katechizmu Kościoła Katolickiego konieczne są odpowiedzi na pytania: W jaki sposób został on wprowadzony do katechezy? Co katecheci z nim zrobili? Jakie zastosowanie znalazł
w polskiej katechezie? Można zaryzykować twierdzenie, że katecheza dwudziestopięciolecia była zgodna z duchem Katechizmu, ponieważ reprezentowała
nowy styl nauczania i teologii, związany z Soborem Watykańskim II. Świadczyły o tym odniesienia do treści dokumentów soborowych i rozszerzenie odpowiedzialności za katechezę na wszystkich wierzących. Zgodność katechezy
z duchem nowego Katechizmu podkreśla jej chrystocentryzm oraz dowartościowanie zasady personalizmu chrześcijańskiego45. Powyższe związki pogłębia
ponadto postulowana przez Katechizmu biblijność przekazu katechetycznego,
wierność wielowiekowej Tradycji Kościoła, poprzez odwoływanie się do Ojców Kościoła i późniejszych wybitnych teologów katolickich, oraz realizowana
w polskiej katechezie zasada „wierności Bogu i człowiekowi”46.
Katecheza zgodna z duchem Katechizmu ukazuje się w przygotowaniu
i promulgowaniu kluczowych dla polskiej katechezy dokumentów47. Uwzględniając wskazania Katechizmu, sprecyzowane później w Dyrektorium Ogólnym
41

42
43

44

45
46
47

P. Mąkosa, Materia i forma współczesnego „dziedzińca pogan”, w: Catechetica Porta Fidei,
red. A. Kiciński, Lublin 2012, s. 63.
Tamże.
Jan Paweł II. Nowy katechizm darem dla wszystkich. „L’Osservatore Romano”, wydanie
polskie, 14 (1993), nr 7.
Por. R. Chałupniak, Sztuka na katechezie. Korelacja lekcji religii z wychowaniem plastycznym, „Katecheta” 47 (2003), nr 7-8, s. 128.
Por. P. Goliszek, Personalistyczny wymiar katechezy, Lublin 2016, s. 46.
T. Panuś, Główne kierunki katechetyczne XX wieku, Kraków 2001, s. 166.
Por. P. Tomasik, Powstanie i ewolucja polskich dokumentów katechetycznych w latach 20012010. „Warszawskie Studia Teologiczne” 1 (2013), s. 148 i nast.
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o katechizacji Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu doprowadziła do opublikowania trzech ważnych dokumentów katechetycznych.
Są to: Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce48, Podstawa
programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce49 oraz Program nauczania religii50. Rok 2010 przyniósł nowe dokumenty, które kierowały w stronę
Katechizmu Kościoła Katolickiego, a były to: Podstawa programowa katechezy
Kościoła katolickiego w Polsce51 oraz Program nauczania religii rzymskokatolickiej
w przedszkolach i szkołach52. Był to krok zmierzający do realnego wbudowania
Katechizmu w struktury lokalne Kościoła i katechezy polskiej.
W rozważaniach nad bezpośrednim znaczeniem Katechizmu Kościoła Katolickiego dla polskiej katechezy Roman Murawski utrzymywał, że „nie zamierza
on uwzględniać zagadnienia adaptacji zarówno treści, jak i metod katechetycznych, wymaganej przez różnorodność kultur, wieku, dojrzałości duchowej, sytuacji społecznej i kościelnej adresatów katechezy”53. Jest to zadanie dla twórców
katechizmów lokalnych, przygotowanych dla konkretnych odbiorców54.
Nietrudno wykazać zaadaptowanie Katechizmu na użytek katechezy
młodzieżowej na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym55. Trudno
w jednym opracowaniu dokonać wnikliwej analizy wykorzystania Katechizmu we wszystkich dostępnych podręcznikach do nauki religii. Można jednak
wskazać, że w propozycjach do gimnazjum w najbardziej rozpowszechnionych
i kompletnych pakietach edukacyjnych po roku 2001: „Seria Poznańska” pod
redakcją ks. Jana Szpeta, seria jezuicka „W drodze do Emaus” pod redakcją
ks. Zbigniewa Marka, i „Seria” ks. Piotra Tomasika, Katechizm jest źródłem
podstawowym i chętnie wykorzystywanym w katechezie56. Natomiast po roku
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce,
Kraków 2001.
49
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce, Kraków 2001.
50
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania
religii, Kraków 2001.
51
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce, Kraków 2010.
52
Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, Program nauczania
religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.
53
R. Murawski, Katechizm a katechizacja w Polsce, dz. cyt., s. 27.
54
Por. M. Zając, Ewaluacja w nauczaniu religii, Lublin 2013, s. 209 i nast.
55
Najmłodsze dzieci nieco inaczej spostrzegają przekaz Katechizmu, dlatego w omawianym
okresie nie nastąpiły próby zaadaptowania Katechizmu dla małych dzieci. Zob. T. Panuś,
O kondycji nauczania religii w polskiej szkole, w: Integralny rozwój osoby, red. P. Miechowicz,
A. Zając, Kraków 2015, s. 117-136.
56
Por. A. Offmański, W kierunku katechezy ewangelizacyjnej, Szczecin 2000, s. 218-226.
48
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2010 powstały ponad dwie setki podręczników do nauczania religii i poradników metodycznych oraz kart pracy, które szeroko wykorzystują potencjał
treściowy i metodyczny Katechizmu. Ich specyfikacje, autorów i referencje
bibliograficzne można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski w zakładce „Numery
programów i podręczników”57.
Po upływie dwudziestu pięciu lat od wydania Katechizmu można wyraźnie wskazać, że nie nastąpiły bardziej znaczące próby jego adaptacji w formie
streszczeń czy skrótów, z wyjątkiem diecezjalnych inicjatyw związanych z przygotowaniem do bierzmowania. Podobne próby podejmowane z Katechizmem
Rzymskim okazały się nieudane, a często nawet szkodliwe. Był to raczej czas nie
tyle adaptacji ilościowej, co jakościowej, „tzn. dostosowanie tego katechizmu do
potrzeb, umysłowości, kultury katechizowanych”58.
Nie da się wykluczyć sytuacji, że niektórzy katecheci zabierali Katechizm do
szkoły, aby posługiwać się nim jak podręcznikiem. Taka sytuacja nie może się
powtarzać. Katechizmu nie można traktować jako podręcznika katechetycznego.
Warto pamiętać, że „recepcja Katechizmu w katechezie adresowanej do poszczególnych grup wierzących nie musi wcale oznaczać dosłownego cytowania
poszczególnych fragmentów dokumentu. Wierność Katechizmowi polega na
wierności duchowi i głównym jego ideom”59. To pierwszy postulat na przyszłość,
aby wszelkie adaptacje były podporządkowane duchowi Katechizmu.
Drugim postulatem jest apel do katechetów, aby pośród katechizowanych
budowali przeświadczenie, że Bóg, który mówi do nich w Katechizmie, jest inny
od spraw tego świata. Posługuje się też inną ekonomią i prawami. Jeżeli tak
bardzo zacieśniamy kontakt ze światem materii, to dla przeciwwagi musimy
zainteresować się również światem ducha, do którego kluczem może stać się
lektura Katechizmu. I tutaj powinna zrodzić się refleksja: czy ja należąc do świata
materialnego, aspiruję do świata Bożego? Co jest wartością centralną w moim
życiu, a co ma znaczenie peryferyjne? Krytyczna refleksja nad przesłaniem Katechizmu oznacza postawę, w której traktuje się otrzymane poznanie nie jako
rzecz przypadkowo znalezioną, nie jako tylko ludzką mądrość, ale wezwanie
Boga, który poprzez naukę zawartą na kartach Katechizmu domaga się od każdego człowieka zbawczego działania.

Numery programów i podręczników, [online] [dostęp: 19.05.2016]. Dostępny w Internecie:
http://www.katecheza.episkopat.pl/index.php/menu/biuro-programowania-katechezy/10-biuro-programowania-katechezy/19-numery-programow-i-podrecznikow.
58
R. Murawski, Katechizm a katechizacja w Polsce, dz. cyt., s. 28.
59
P. Tomasik, Katechetyka fundamentalna, dz. cyt., s. 224.
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Zakończenie
Katechizm Kościoła Katolickiego, będący efektem współpracy całego Episkopatu
Kościoła katolickiego, instytutów teologicznych i katechetycznych, jest niezwykłą „symfonią wiary”. W minionym ćwierćwieczu stał się bazą do opracowania nowych katechizmów lokalnych, dostosowanych do polskiego środowiska
i kultury, a jednoczesnej dbających o wierność nauce katolickiej. Również katecheza omawianego okresu była zgodna z duchem Katechizmu, ponieważ reprezentowała nowy styl nauczania, eksponowała chrystocentryzm, personalizm
chrześcijański i biblijność przekazu katechetycznego oraz realizowała zasadę
„wierności Bogu i człowiekowi”. Dziedzictwo Katechizmu Kościoła Katolickiego
było w katechezie polskiej nieustannie głoszone, słuchane, celebrowane, przeżywane i komentowane.
Postulowana w Katechizmie Kościoła Katolickiego wizja katechezy rodzi
się zawsze poprzez odnowę dotyczącą całej jej struktury. Poszukując śladów
odnowy katechetycznej po opublikowaniu Katechizmu Kościoła Katolickiego,
wykazano, że poszczególne elementy katechezy zostały przekształcone przez
dzieło jego adaptacji do polskich warunków lokalnych. Aby osiągnięty postęp
był znaczniejszy, niezbędny będzie w przyszłości wysiłek wszystkich środowisk
związanych z katechezą, które powinny wnieść poważny wkład do trwającego wciąż dzieła adaptacji Katechizmu do polskich realiów edukacji religijnej.
Znaczące pogłębienie znajomości przesłania Katechizmu Kościoła Katolickiego,
wobec którego żaden wierzący nie powinien czuć się wyobcowany, będzie najbardziej czytelnym wyrazem wypełniania powinności ewangelizacyjnej całego
Kościoła.
Bibliografia
Czekalski R., Rozwój myśli katechetycznej w dokumentach Stolicy Apostolskiej po Vaticanum II, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
2013.
Katecheza w Kościele i dla Kościoła, red. R. Czekalski, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock
2006.
Królikowski J., Mały przewodnik po Katechizmie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo
Pallotinum, Poznań 1996.
Łabendowicz S., Wyznawać wiarę dzisiaj. Katecheza dorosłych na podstawie Katechizmu
Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 1999.
Mąkosa P., Materia i forma współczesnego „dziedzińca pogan”, w: Catechetica Porta Fidei,
red. A. Kiciński, Wydawnictwo Natan, Lublin 2012, s. 63-72.

692

Marian Zając

Misiaszek K., Proponowany model wychowawczy współczesnego chrześcijanina w świetle
Katechizmu Kościoła Katolickiego, „Chrześcijanin w Świecie” 23 (1993), nr 4, s. 88-101.
Murawski R., Katechizm a katechizacja w Polsce, „Ateneum Kapłańskie” 515 (1995),
s. 23-32.
Napieralski M., O nowym katechizmie, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 1994.
Osial W., Historia katechizmu. Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do
XVI wieku, Poligrafia Salezjańska, Warszawa 2013.
Pawłowski S., Katechizm Kościoła Katolickiego w ekumenicznej perspektywie dogmatycznoteologicznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
Rusiecki M., Katechizm, w: Encyklopedia katolicka, t. VIII, Towarzystwo Naukowe KUL,
Lublin 2000.
Schönborn C., Katechizm Kościoła Katolickiego. Myśli przewodnie i główne tematy, tłum.
B. Widła, w: Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego, red. M. Rusecki,
E. Pudełko, Wydawnictwo KUL, Lublin 1995, s. 34-43.
Taka jest wiara Kościoła. Katechizm dla dorosłych, red. Z. Marek, Wydawnictwo WAM,
Kraków 2009.
W co wierzy Kościół i z czego żyje. W 10. rocznicę opublikowania Katechizmu Kościoła
Katolickiego, red. T. Panuś, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie, Kraków 2004.
Wprowadzenie do Katechizmu Kościoła Katolickiego, red. A. Sujka, Poligrafia Salezjańska,
Warszawa 1994.
Zając M., Ewaluacja w nauczaniu religii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
Życiński J., Wstęp, w: W duchu i prawdzie, Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji
i w życiu, red. C. Noworolnik, M. Zając, Tarnów 1997.
Streszczenie
Katechizm Kościoła Katolickiego, wręczony polskim odbiorcom, wpływa na kształt polskiej katechezy od dwudziestu pięciu lat. Ten dokument cechuje normatywny charakter
dla nauczania katechetycznego. Radykalny związek katechezy z treściami zawartymi
w Katechizmie Kościoła Katolickiego w praktyce oznacza, iż katecheza przez dwadzieścia pięć lat była przeniknięta myślą i duchem tego dokumentu; wydobywała zasadę
chrystocentryzmu i eklezjocentryzmu, jak też „wierność Bogu i człowiekowi”. Bogactwo treści Katechizmu Kościoła Katolickiego stanowiło istotny komponent przesłania
katechetycznego, zarówno w zakresie treści, jak też układu metodologicznego. Można
by powiedzieć, że adaptacja treści Katechizmu Kościoła Katolickiego do rzeczywistości
lokalnego Kościoła w Polsce została zakończona z sukcesem.
Słowa kluczowe: Katechizmu Kościoła Katolickiego, katecheza, uwarunkowania polskie
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Summary
Catechism of the Catholic Church in the last quarter–century of Polish catechesis
The Catechism of the Catholic Church has been influencing the shape of Polish catechesis
for twenty five years now. This document has a normative character for catechetical
teaching. The radical connection of the catechesis with the content included in the
Catechism of the Catholic Church in practice means that the catechesis of the last twentyfive years has been permeated with the thought and spirit of this document; it has
highlighted the principle of christocentrism and ecclesiocentrism as well as “faithfulness
to God and man.” This abundance of content of the Catechism of the Catholic Church
has been a vital component of the catechetical message, both in the content as well as in
methodical layers. It could be said that the adaptation of the contents of the Catechism
of the Catholic Church to the reality of the local Church in Poland has been completed
successfully.
Keywords: the Catechism of the Catholic Church, catechesis, Polish conditionings
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Katechumenat pochrzcielny
wzorcem nauczania religii
i katechezy ewangelizacyjnej

Wprowadzenie
Od blisko już trzydziestu lat podejmowane są próby wypracowania nowej
koncepcji katechezy oraz nauki religii w polskich szkołach1. Można się jednak
spotkać z zarzutami, iż poszukiwania te nie trafiają w sedno zagadnienia, lecz
zaledwie dotykają jego marginesów2.
Autorzy Dyrektorium ogólnego o katechizacji (z roku 1997) kreśląc wizję
współczesnej katechezy, nawiązali do starożytności chrześcijańskiej i zaproponowali jako wzorzec katechumenat pochrzcielny, mający stać się podstawą
optymalnego wtajemniczenia w życie chrześcijańskie (DOK 88-91)3. Katechumenat wymaga uwzględnienia w katechezie: zgłębiania misterium paschalnego
Chrystusa (DOK 91), permanentnego odkrywaniem bogactwa chrztu i jego
owoców, których oddziaływanie winno się rozwinąć w miarę dojrzewaniu wiary
(DOK 90), a zwłaszcza spełnienia misji inicjacyjnej, mającej żywotne znaczenie
dla każdego Kościoła partykularnego (DOK 91).
Emilio Alberich, podkreślając znaczenie decyzji katechumenalnej dla dojrzewania w wierze, wyraźnie akcentuje motywy i znaczenie ich dla jej podjęcia.
Decyzje te są natury pastoralnej i teologicznej. Dokonany wybór, czas trwania,
przyjęte postawy i zachowania inspirowane wiarą, prowadzą do stawania się
**
1

2
3

Ks. prof. dr hab. Andrzej Offmański – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
P. Mąkosa, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju,
Lublin 2010; K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii w publicznej szkole polskiej, Warszawa 2010; P. Tomasik, Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania
religii katolickiej z polską edukacją szkolną, Warszawa 2004.
K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii w publicznej szkole polskiej, dz. cyt., s. 208.
Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Watykan 1997.
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coraz bardziej świadomym chrześcijaninem. Także żywy kairos wiary pobudza
chrześcijanina do dynamizmu, któremu może sprzyjać odnowiony katechumenat pochrzcielny. Te konstytutywne elementy sprawiają, iż konieczna wydaje się
dzisiaj transformacja posługi katechetycznej przechodzącej od inicjacji dziecięcej do duszpasterstwa młodzieży i dorosłych, od nauczania doktrynalnego po
katechezę integralną, skupioną na formacji wiary osobowej, od wizji katechezy
indywidualnej na eklezjalną drogę katechumenatu angażującego do jej realizacji
całą wspólnotę Kościoła partykularnego4.
Jerzy Bagrowicz stwierdza:
Mówi się dzisiaj o potrzebie pełniejszego i dokładniejszego wprowadzania w życie
wiarą (...). Rodzina w społeczeństwie zlaicyzowanym już dawno przestała pełnić
rolę katechumenatu społecznego, w którym w początkach Kościoła stopniowo dojrzewała wiara młodego człowieka i następował proces inicjacji w życie wspólnoty
kościelnej5.

Nieodzowne więc staje się przemyślenie uformowania katechezy, która objęłaby zarówno naukę religii w szkole, duszpasterstwo młodych we wspólnocie
Kościoła, dynamikę grup rówieśniczych, a nawet życie Kościoła Domowego
w duchu katechumenalnym.
Już w latach Synodu Biskupów w Rzymie, poświęconego współczesnej katechezie (1977 rok), zwracano uwagę na konieczność występowania kilku czynników, które mogą zadecydować o pełnym i rzeczywistym wejściu współczesnego
człowieka w życie Kościoła6. Bez rozbudzonej świadomości i poczucia godności
ucznia Chrystusa, bez umiejętności spotykania się ze słowem Bożym i z Chrystusem w życiu liturgicznym, bez postawy dialogu z Bogiem człowiek nie jest
w stanie poczuć się autentycznym podmiotem, zdążającym do spełnienia celów
katechez, tzn. dojścia do autentycznego spotkania z Bogiem, uznanie go za Pana
i najwyższą wartość, dla której człowiek jest w stanie poświęcić wszystko.

Konstytutywne zasady katechumenalnego nauczania religii
Wydane dwadzieścia pięć lat później Dyrektorium ogólne o katechizacji (1997)
wylicza pięć elementów katechumenatu, które można wykorzystać do uformowania katechezy o charakterze ewangelizacyjnym, a wręcz katechumenalnym.
4

5

6

E. Alberich, „Katechumenat nowożytny”, w: Słownik katechetyczny, red. J. Gevaert, K. Misiaszek, Warszawa 2007, s. 488; por. tenże, Katecheza dzisiaj, Warszawa 2003, s. 125-145.
J. Bagrowicz, Inicjacja i katechumenat jako zasada i metoda edukacji religijnej młodzieży,
w: Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, red. K. Kantowski, Szczecin
2007, s. 186; por. J. Colomb, Pour un catéchisme efficace, Lyon 1948, s. 29-30.
Z. Czerwiński, Katechumenat dzisiaj, „Ateneum Kapłańskie” 71 (1979), s. 193.
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Nauczyciele religii, ale też i badania empiryczne jednoznacznie stwierdzają, że
znaczny odsetek młodego pokolenia Polaków nawet przychodzących na szkolne
lekcje religii to osoby niewierzące, a przynajmniej nieświadome tego, co się stało
w dniu ich chrztu, który przyjęli bez swojej świadomości i wiary, a u podstaw
której też nie zawsze była dojrzała osobowa decyzja rodziców czy opiekunów.
Mówiąc więc o nowej formacji katechezy, a nawet nauki religii należy wziąć pod
uwagę te elementy, bez których nie można uformować skutecznego procesu
prowadzącego do osobowej decyzji wiary, rozpoczynającej współpracę z łaską
Bożą (DOK 91).
Wtajemniczająca funkcja katechumenatu
Powszechnym wołaniem jest więc zweryfikowanie dotychczasowej inicjacji w życie Kościoła młodych jego członków, którzy w dzieciństwie zostali ochrzczeni,
ale środowisko rodzinne nie podjęło odpowiedzialnie całego procesu wspierania
i rozwijania zapoczątkowanej na chrzcie wiary. Szczególnie sytuacja ta wyraźnie
objawiała się po powrocie nauki religii do polskiej szkoły. Z jednej strony upowszechnił się udział uczniów w lekcjach religii, ale z drugiej rodzice przerzucili
cały proces wychowania religijnego na barki uczących w szkole nauczycieli religii.
Rodzina w społeczeństwie zlaicyzowanym już dawno przestała odgrywać rolę
katechumenatu społecznego, w którym stopniowo dojrzewałaby wiara młodego
pokolenia i następował proces inicjacji w życie wspólnoty kościelnej7. Nauczyciel
religii zaś, a nawet duszpasterze, nie mają na czym opierać swej posługi. Chrześcijaństwo pierwotne stwarzało taki katechumenat w życiu wspólnot wierzących, mających cechy środowiska wychowującego i przygotowującego do wiary
i chrztu. Katechumen otrzymywał w instytucji katechumenatu nie tylko pouczenie, ale przez przykład, dynamikę wiary i modlitwę wspólnoty kształtowała się
w nich postawa nawrócenia i życia z Bogiem. Była to więc szkoła życia z Bogiem
w środowisku chrześcijańskim, przygotowującym go do stawiania czoła trudnościom, z jakimi mogli się spotkać w swoim życiu codziennym.
W miarę upływu czasu zanikał katechumenat jako kościelna instytucja, jego
rolę przejmowała rodzina: rodzice naturalni i rodzice chrzestni, którzy mieli
pełnić – na wzór praktyki Kościoła pierwotnego – rolę gwarantów wytrwania
dziecka w wierze, dzięki ich nauczaniu i wychowaniu. Tak więc katechumenat
przestał być sprawą wyłącznie pewnej dyscypliny kościelnej, a stawał się sprawą
leżącą w kompetencji rodziny – Kościoła Domowego. Katechumenat społeczny
7

Por. J. Colomb, Pour un catéchisme efficace, dz. cyt., s. 29-30; J. Bagrowicz, Uwarunkowania skuteczności katechezy. Studium pastoralno-katechetyczne w oparciu o dorobek Josepha
Colomba, Włocławek 1993, s. 84.
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rozwinął się w społeczność cywilną, także pozarodzinną, która przez długie
wieki była społecznością ludzi wierzących.
Kościół przyjmując praktykę chrztu niemowląt, zawierzył rodzinie i chrześcijańskiej społeczności odgrywanie nadal roli katechumenatu społecznego.
Gdy jednak słabła wiara rodzin, a społeczność ulegała laicyzacji, słabła też ich
rola jako środowiska katechumenalnego, koniecznego dla właściwego wtajemniczenia w wiarę osobistą i jej znaczenia dla pogłębionej świadomości wiary.
Tak więc dzisiaj wiele dzieci i młodzieży dochodzi do wieku młodzieńczego,
a nawet dorosłego, nie przeszedłszy przez autentyczny katechumenat, a społeczność współczesna ma nierzadko charakter pluralistyczny, obcy chrześcijaństwu.
Podstawowym zadaniem katechezy wtajemniczającej w życie chrześcijańskie jest doprowadzenie do otwarcia się katechizowanego na wartości nadprzyrodzone, a następnie pomoc w systematyzacji i hierarchizacji wartości, tak aby
wartości te stawały się dla ochrzczonego normami postępowania8. Nie mniej
ważnym elementem tej katechezy jest inicjacja modlitewna. „Jest to wprowadzenie katechizowanych w świat duchowego kontaktu z Jezusem, poprzez doskonalenie postawy modlitewnej i kontemplacyjnej”9. Realizacja inicjacyjnej
funkcji katechezy jest więc ściśle związana z sakramentami inicjacji i polega na
wprowadzaniu młodego pokolenia w „(...) udział w misterium, jakim jest plan
powzięty przez Pana Boga w Jego odwiecznym upodobaniu, aby wszystkich
ludzi doprowadzić do wiary i zbawienia”10.
Dokumenty katechetyczne przełomu tysiącleci wskazują, iż inicjacyjna
funkcja katechezy powinna być realizowana dwuetapowo: jako przygotowanie
do sakramentów i jako stała formacja w wierze (DKP 52)11. W Dyrektorium
ogólnym o katechizacji czytamy: iż wtajemniczenie chrześcijańskie jest adresowane do tych, którzy poruszeni łaską Bożą postanawiają iść za Chrystusem i są
wtajemniczani
(...) w życie wiary, liturgii i miłości ludu Bożego. Kościół realizuje dzisiaj tę funkcję
już nie przez katechumenat rodzinny, lecz przede wszystkim za pośrednictwem
katechezy realizowanej w ścisłym związku z sakramentami, zarówno gdy mają być
przyjęte, jak i w przypadku, gdy już zostały przyjęte (DOK 51).
8

9

10

11

J. Szpet, Inicjacyjna funkcja katechezy, „Horyzonty Wiary” 7(1996) 3, s. 60; por. R. Czekalski, Katecheza komunikacją wiary, Płock 2006, s. 88.
R. Czekalski, Katecheza komunikacją wiary, dz. cyt., s. 90; por. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 32-33.
R. Czekalski, Katecheza komunikacją wiary, dz. cyt., s. 88; zob. J. Szpet, Dydaktyka katechezy, dz. cyt., s. 27.
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce,
Kraków 2001 (dalej skrót: DKP).
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Katecheza wtajemniczająca powinna mieć zatem charakter systematyczny.
Realizując istotny dla katechumenatu element nauczania, nie może się jednak
tylko do niego ograniczać, a wręcz winna stanowić integralną formację życia
chrześcijańskiego, składającą się z nauczania, wychowania i wtajemniczenia.
Kulminację takiej katechezy stanowić winno podjęcie decyzji dynamicznego
życia sakramentalnego jako możliwości spotkań z Chrystusem.
Katechizm Kościoła Katolickiego szczególnie mocno akcentuje konieczność
wiary osobowej, stwierdzając, iż owocność przeżywania sakramentu wynika ze
współpracy chrześcijanina z darem łaski wiary, która musi być rozwijana, jeśli
przyjmowanie sakramentów nie ma stać się czczą obrzędowością, lecz osobowym spotkaniem z Bogiem obecnym, żywym i zbawczo działającym w tych
sakramentach (KKK 166)12. Droga prowadząca od starego do nowego życia
jest drogą wiary – zawierzenia Chrystusowi, naśladowania Go i wewnętrznego
oczyszczenia z tego, co przeszkadza w autentycznym „zanurzaniu się w Chrystusa”. Wiara stanowi bowiem podstawowe odniesienie się do Boga człowieka,
który „(...) z wolnej woli cały powierza się Bogu okazując pełną uległość rozumu
i woli wobec Boga objawiającego i dobrowolnie uznając objawienie przez Niego
dane” (KO 5). Chodzi więc o pełne, nie tylko intelektualne czy deklaratywne
zaakceptowanie Boga, lecz zawierzenie Jemu całego siebie i swojego życia.
Analizując postawę wiary należy zwrócić szczególną uwagę na jej dynamizm13. Człowiek wierzący przyjmuje postawę zawierzenia lub ją odrzuca,
przeżywa, dojrzewa w niej, świadczy o niej i przekazuje ją innym. Chociaż jest
ona postawą rozumną, w dojrzewaniu nie ogranicza się jedynie do wymiaru
intelektualnego. Aspekt rozumowy wiary jest ogromnie ważny, ostatecznie jednak wiara jest więzią osobową między Bogiem a człowiekiem, niemożliwe więc
jest, by sprowadzać ją tylko do kategorii rozumowych. Podlega ona rozwojowi
wpływającemu na ukształtowanie całej osobowość człowieka14.
Paschalny charakter katechumenatu

Istotę misji katechezy wtajemniczającej stanowi żywy przekazu kerygmatu i depozytu wiary dla zafascynowania ochrzczonych zbawczym dziełem Boga. Opiera się zatem na przybliżeniu orędzia zbawczego, które dla dzisiejszego zlaicyzowanego świata jest często zbyt trudne do przyjęcia. Dlatego w początkowym
pouczeniu o tajemnicy paschalnej należy uwzględnić dialog współczesnego
12

13
14

J. Charytański, Katecheza sakramentalna w Katechizmie Kościoła Katolickiego, „Szczecińskie Studia Kościelne” 6 (1995) s. 80-81.
A. Zuberbier, „Wiara”, w: Słownik teologiczny, red. A. Zuberbier, Katowice 1982, s. 633.
E. Alberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 131 i nast.
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człowieka ze światem i podjąć wraz z nim dzieło re-ewangelizacji, prowadzące
do doświadczenia religijnego. Doświadczenie religijne, jak każde ludzkie doświadczenie, rodzi się w kontakcie z drugą osobą – Bogiem, z rozmów z Nim
w konsekwencji prowadzących do rozwikłania piętrzących się w życiu codziennym problemów.
W procesie wychowania religijnego podkreśla się wagę pierwszych doświadczeń religijnych dziecka, takich jak modlitwa czy udział dziecka w mszy. Ważne,
aby te pierwsze doświadczenia miały miejsce w rodzinach czy też we wspólnotach, które są ważne dla dorastających ochrzczonych. Także skuteczność
nauczania religijnego może być utrudniona, jeśli nie będzie ono miało przedłużenia w doświadczeniu uczestnika katechezy w wierze wspólnoty rówieśniczej15.
Doświadczenia religijne, będąc ważnym środkiem wtajemniczenia w znaki
i symbole religijne, w takim też wymiarze funkcjonują w życiu chrześcijańskim
wspólnoty Kościoła. Dla wejścia w tę wtajemniczającą rolę nieodzowne jest
poddanie mistagogii. Dokonuje się ona przez słowo, czy to w narracji środowiska rodzinnego, czy też przez nauczanie religijne. W konsekwencji nauczanie
powinno doprowadzić do odkrywania sensu i znaczenia przeżytego doświadczenia, symboli i gestów.
W chrześcijaństwie następuje wtajemniczenie w misterium Boga, który objawił się w dziejach i historii świata i prowadzi człowieka drogami zbawczej historii. W niej objawia się Jego pełen miłosierdzia dar, udzielany poszczególnym
ludziom czy też w wymiarze społecznym i uniwersalnym16. Dlatego dokumenty
katechetyczne ujmują cel katechezy jako doprowadzenie nie tylko do spotkania
z Chrystusem, ale do zjednoczenia, a nawet głębokiej z Nim zażyłości (CT 5;
KKK 426; DOK 80; PDK 21). Takie określenie celu katechezy łączy się z podkreśleniem jej chrystocentryzmu. Nie sposób więc nie zauważyć, że określenie
to w bardzo istotny sposób wiąże się z wtajemniczeniem. Gdyż celem katechezy
wtajemniczającej jest wprowadzenie w pełnię życia chrześcijańskiego, polegającej właśnie na głębokiej zażyłości, na komunii z Chrystusem. Dlatego Christopher Schönborn, jeden ze współredaktorów Katechizmu Kościoła Katolickiego,
zwrócił uwagę, iż współcześnie w katechezie należałoby powrócić do kerygmy,
pobudzającej do poznania i przylgnięcia do Chrystusa. „Nie Biblia, jako taka
jest [tego] źródłem, lecz słowo żyjącego Boga, Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami”17.
15

16

17

Por. J. Colomb, La doctrine de vie au catéchisme, I, Paris 1953, s. 17; tenże, Nécessité de l’enseignement didactique au catéchisme, „Documentation Catholique” 15(1952), z. 2, s. 65-75.
C. Krakowiak, Katechumenat chrzcielny dorosłych w Kościele posoborowym, Lublin 2003,
s. 202- 206.
C. Schönborn, Idee przewodnie „Katechizmu Kościoła Katolickiego”, w: W co Kościół wierzy
i z czego żyje, red. T. Panuś, Kraków 2004, s. 27.
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Roman Murawski, powołując się na św. Augustyna, skłania katechetów, by
katecheza katechumenalna przybliżała historię zbawienia, z „punktem centralnym” – Chrystusem przychodzącym dla zbawienia wszystkich ludzi i stanowiącym „kamień węgielny”. Na Nim dopiero buduje się trwały gmach życia wiary18.
Eklezjalny charakter realizacji katechumenatu

Sytuacja społeczna, w której żyją dzisiejsi chrześcijanie, zdaje się bardzo wyraźnie przypominać czasy Ojców Kościoła. Chrześcijanie, rzuceni we współczesny
laicyzujący się świat, coraz bardziej potrzebują oparcia w wierze wspólnoty, nie
tylko dla utrzymania własnej tożsamości, ale i dla spełnienia misji świadczenia
swą wiarą wobec świata. Dla bycia bowiem znakiem sprzeciwu i zaczynem Królestwa Bożego nie wystarczy już sam fakt chrztu, ale potrzebne jest pełniejsze
wprowadzenie życia Kościoła w świat i w posługę miłości wobec każdego człowieka, a zwłaszcza wobec zagubionych19.
Cele te nie mogą być realizowane w sytuacji, gdy chrześcijanin ograniczy
swoją religijność tylko do obyczajowości, bez trwania w katechumenacie konkretnej wspólnoty. Nie jest więc przypadkowe, że od drugiej połowy XX wieku
mamy do czynienia wręcz z eksplozją różnych ruchów religijnych, stawiających
sobie za cel odnowę życia chrześcijańskiego i dynamicznego apostolstwa. Nie
jest to wynikiem jakiejś mody, lecz swoistego zapotrzebowania na bardziej świadome wejście we wspólnotę Kościoła na wzór gmin chrześcijańskich pierwszych
wieków istnienia Kościoła. Człowiek jest stworzony do wspólnoty. Także wiarę
chce przeżywać razem z innymi. Wspólnoty i małe grupy religijne są jednocześnie znakomitym środowiskiem stopniowego wtajemniczenia w życie Kościoła
i dynamizmu płynącego z głębokiej wiary. Właściwie wszystkie z liczących się ruchów religijnych wypracowały sobie pewien program takiej stopniowej inicjacji.
Dzisiaj nie polega ona tylko na doprowadzeniu do chrztu, ale musi towarzyszyć
ochrzczonemu w podejmowaniu świadomych decyzji związania życia swojego
z Chrystusem i Kościołem, a nawet permanentnego odnawiania takiej decyzji.
Dzisiejsza inicjacja katechumenalna w Kościele katolickim jest szczególnie skierowana do ochrzczonych, którzy odeszli od wiary lub zaniedbali swój
udział w praktykach religijnych, i w żywym rozwoju może przybierać formę
nowej ewangelizacji, także w szkole20. Jeśli zaś będzie skierowana do wierzących,
18

19
20

R. Murawski, Historia katechezy, t. I: Katecheza w pierwszych wiekach, Warszawa 2011,
s. 272.
Z. Czerwiński, Katechumenat dzisiaj, dz. cyt., s. 192-193.
Inicjacja taka w protestantyzmie obejmuje trzy etapy, prowadzące do przyjęcia chrztu:
przebudzenie, nawrócenie i odrodzenie. Przechodząc przez nie, kandydat do chrztu bierze
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którzy chcą jeszcze bardziej świadomie żyć po chrześcijańsku, przyjmie formą
katechezy pogłębiającej21.
Ewangelizacja katechumenalna związana z inkulturacją

Współczesny Kościół, posługując się terminami „nowa ewangelizacja” czy „katechumenat”, odwołuje się również do procesu inkulturacji. W encyklice Redemptoris missio Jan Paweł II mianem nowej ewangelizacji określa działanie
kierowane do osób, które utraciły żywy sens wiary. Nowa ewangelizacja ma
towarzyszyć nie tylko misji ad gentes, ponieważ – pisze papież – „(...) nadszedł
moment zaangażowania wszystkich sił kościelnych w nową ewangelizację i misję wśród narodów. Nikt wierzący w Chrystusa, żadna instytucja Kościoła nie
może uchylić się od tego najpoważniejszego obowiązku: głoszenia Chrystusa
wszystkim ludom” (RMiss 3)22. Nowa ewangelizacja jest niezbędna w odniesieniu do środowisk, w których szerzy się zobojętnienie religijne oraz ateizm
praktyczny, choć wiara chrześcijańska zachowała się w nich poprzez niektóre
tradycje i obrzędy, ale także kieruje się do narodów, w których tradycje chrześcijańskie pozostały żywe, lecz dziś owemu dziedzictwu grozi roztrwonieniem,
zwłaszcza na skutek sekularyzmu i rozwoju sekt.
Podstawowym zadaniem nowej ewangelizacji w sytuacji katechumenatu
jest „(...) odtworzenie chrześcijańskiej tkanki samych wspólnot kościelnych”
(ChL 34)23. Realizowanie katechumenatu przez wspólnoty kościelne, nauczanie
szkolne i duszpasterstwo młodych warunkuje powodzenie nowej ewangelizacji.
Stanowi ona odpowiedź na proces dechrystianizacji, który może nie tylko pozbawiać ludzi dynamizmu wiary, lecz w sposób nieuchronny wiedzie „(...) do
rozkładu i zaniku zmysłu moralnego: do zatarcia się w świadomości niepowtarzalnego charakteru moralności ewangelicznej, jak i usunięcia w cień fundamentalnych zasad i wartości etycznych” (VS 106)24. Dlatego też nowa ewangelizacja
spełnia misję przepowiadania i proponowania nowej moralności. Dokonuje
tego nie tylko przez słowo głoszone językiem trafiającym i zrozumiałym przez

21

22
23
24

udział w życiu religijnym zboru i otrzymuje różne pouczenia dotyczące prowadzenia życia
duchowego. Dzieje się to zwykle przy okazji udziału w różnych nabożeństwach, a także
przez prywatne rozmowy z bardziej doświadczonymi w życiu duchowym członkami zboru.
Ostateczną decyzję o dopuszczeniu do chrztu i o przyjęciu do zboru podejmuje społeczność tego zboru. Por. tamże, s. 203-205.
Por. R. Murawski, Teologiczne podstawy katechezy dorosłych, „Ateneum Kapłańskie”
83(1979), s. 179-187.
Jan Paweł II, Encyklika „Redemptoris mission”, Watykan 7.12.1990 (skrót. RMiss).
Tenże, Adhortacja posynodalna „Christifideles Laici”, Watykan 30.12.1988 (skrót: ChL).
Tenże, Encyklika „Veritatis Splendor”, Watykan 6.08.1993 (skrót: VS).
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konkretne środowisko, ale i przez przeżycie, doświadczenie oraz świadectwo
życia (VS 107). Również poznawanie nowych obszarów prawdy, dobra i piękna,
które roztacza słowo Boże, pozwala na ewangelizowanie kultury i w formie dialogu ze światem podejmuje proces inkulturacji, tak ważny w kontekście nowej
ewangelizacji (FeR 103)25.
Ewangelizacja winna być prowadzona „(...) z zachowaniem należnego szacunku dla niepowtarzalnego doświadczenia każdego człowieka oraz z wrażliwością na różne kultury, w których ma zostać zaszczepione chrześcijańskie orędzie”
(NMI 40)26. Wszelako ważne jest, aby orędzia ewangelii nie dostosowywać do
różnych kultur z uszczerbkiem dla integralności prawdy, lecz głosić autentyczną
Ewangelię. W nowej ewangelizacji nie wolno ukrywać nawet najbardziej radykalnych wymogów ewangelicznego orędzia, lecz realizowanie jej dostosowywać
do szczególnych potrzeb każdego, do jego wrażliwości i języka, wprost do jego
mentalności.
Przedchrzcielny katechumenat starożytności chrześcijańskiej był poprzedzony prekatechumenatem. Proces ten miał ukazać kondycję, stan i mentalność, a zwłaszcza właściwe intencje zgłaszania się kandydata do katechumenatu.
Celem zaś okresu jego trwania było rozbudzenie zmysłu wiary u tych, którzy
są nierozbudzeni jeszcze we wierze. Dzisiaj okres ten ma również uwrażliwić
kandydatowi dostrzeganie Boga w otaczającym świecie i w życiu samego każdego człowieka.
W nauce religii w szkole taka preewangelizacja może się dokonać poprzez
korelację międzyprzedmiotową27, otwieranie się katechetów i uczestniczących
w katechezie na dialog z edukacją. Może się w ten sposób stać szansą na autentyczny prekatechumenat stwarzający klimat sprzyjający poszukiwania sensu
życia. Jerzy Bagrowicz postuluje, by szkolna nauka religii stwarzała przestrzeń
umożliwiającą zarówno przedstawienie kerygmatu, pełnię orędzia zbawczego,
jak i swobodnego odkrywania sensu życia oraz rozwiązywania ludzkich problemów28.

25
26
27

28

Tenże, Encyklika apostolska „Fides et Ratio”, Watykan 14.10 1998 (skrót: FeR).
Tenże, List apostolski „Novo millennio ineunte”, Watykan 6.01.2001 (skrót: NMI).
K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii w publicznej szkole polskiej, dz. cyt., s. 253. Uważa,
że nie zawsze ze strony nauczycieli religii jest taka otwartość na dialog kulturowy z nauczycielami innych przedmiotów, a jeśli nawet to raczej w charakterze kontrowersji i krytyki,
a nie możliwości wzbogacenia się treściami i wartościami płynącymi z innych dziedzin
edukacji.
J. Bagrowicz, Nauczanie religii – katecheza w poszukiwaniu dialogu ze współczesnością, w:
Między tradycją a współczesnością, red. A. Bałoniak, J. Szpet, Poznań 2008, s.115.
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Katechumenat procesem formacyjnym i autentyczną szkołą wiary

Katechumenat nie polega na przekazie samej tylko wiedzy religijnej, jak proponują w niektórych krajach nauczyciele religii w szkołach, lecz przede wszystkim
zdąża do tego, by cały przekaz orędzia zbawczego przepełniony był dynamizmem,
intensywnością i integralnością słowa Bożego. Biorąc pod uwagę możliwości
intelektualne, a zwłaszcza różny poziom rozwoju religijnego uczestników nauczania religii, nauczyciele winni uwzględnić pewną etapowość oraz ścisły związek
z obrzędami i znakami – zwłaszcza biblijnymi, liturgicznymi i rokiem liturgiczny,
w których będą uczestniczyć młodzi w życiu wspólnoty chrześcijańskiej29.
Franciszek Blachnicki, przedstawiając przed laty proces formacyjny katechumenatu pochrzcielnego, jako jego elementy wyliczał: katechezę, liturgię
sakramentów i świadectwo wiary wspólnoty ochrzczonych. Te konstytutywne elementy winny koniecznie występować komplementarnie30. Dopiero gdy
wszystkie one będą realizowane, można mówić o pełnym wtajemniczeniu. Na
te elementy współczesnego katechumenatu powszechnie zwraca się uwagę i sądzić należy, iż wszystkie one są możliwe do realizacji tylko w pełnej katechezie,
realizowanej przez każdy podmiot wychowawczy. Wymaga to jednak pewnej
restrukturyzacji tak nauczania religii w szkole, w katechezie dorosłych, jak i pastoralnego wtajemniczania w życie sakramentalne i ożywienia posługi miłości
we wspólnocie Kościoła.

Etapy współczesnego katechumenatu pochrzcielnego
Jedną z zasad katechumenatu, która stanowi także pierwotne miejsce procesu inkulturacji, jest etapowość. Katechumenat współczesny dokonywać się
powinien etapami, sukcesywnie wtajemniczając kandydata w życie Kościoła31.
Opracowując odnowioną strukturę katechezy na podstawie wskazań Obrzędów
wtajemniczenia chrześcijańskiego dorosłych, ale też Dyrektorium ogólnego o katechizacji, teoretycy katechezy niemal jednozgodnie dochodzą do wniosku, iż model współczesnej katechezy katechumenalnej pochrzcielnej powinien uwzględnić cztery etapy, na których dokonuje się dojście do świadomej decyzji wiary:
preewangelizacja zdążająca do otwarcia uczestnika na Dobrą Nowinę głoszoną
29

30
31

P. Mąkosa, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce, dz. cyt., s. 398-399; por. M. Kowalczyk, Katechumenat chrzcielny w katechezie, „Katecheta” 50 (2006), nr 6, 3-14.
F. Blachnicki. Katechetyka fundamentalna, Lublin 2006, s. 37.
J. Bagrowicz wymienia trzy etapy inicjacji katechumenalnej w Kościele protestanckim:
przebudzenie, nawrócenie i odrodzenie; J. Bagrowicz, Inicjacja i katechumenat jako zasady
i metoda edukacji religijnej młodzieży, dz. cyt., s. 189.
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w Kościele – pierwsze obudzenia wiary; głoszenie kerygmatu chrześcijańskiego,
mającego na celu rozbudzenie wiary – nawrócenie; katecheza systematyczna
przekazująca integralne orędzie zbawcze, prowadzące do poczucia tożsamości
chrześcijańskiej – utrwalenie decyzji nawrócenia; katecheza mistagogiczna –
prowadząca do wniknięcia w tajemnicę sakramentów i w ich owocność.
Inicjacja początkiem katechumenatu

Podejmowanie katechezy inicjacyjnej na szkolnej nauce religii na wszystkich
poziomach i realizowanie jej przez katechumenat pochrzcielny we wspólnocie rodzinno-parafialnej winno polegać na przechodzeniu od obserwacji życia
chrześcijańskiego, jakby z ubocza, do pastoralnych spotkań z Kościołem, które
będzie prowadzić od wiedzy o Bogu do bezpośredniego spotkania z Nim, do
podjęcia osobistego wyboru i przylgnięcia do Chrystusa oraz zaangażowania
się w jego dzieło. U fundamentów tej decyzji leży nawrócenie w sensie podjęcia
współdziałania człowieka z łaską wiary. Niektórzy uważają, iż niemożliwe jest
doprowadzenie do nawrócenia i obudzenia wiary podczas zajęć szkolnych32,
gdyż sytuacja, także w polskiej szkole, nie stwarza atmosfery prawdziwego spotkania z Chrystusem, a poziom rozwoju wiary uczestników lekcji religii w szkole jest bardzo zróżnicowany. Nie sprzyja to obudzeniu fascynacji Chrystusem
u wszystkich, a bez tego droga do nawrócenia jest poważnie utrudniona. Nie
znaczy to jednak, iż zafascynowanie osobą Chrystusa jest całkowicie niemożliwe do realizacji.
Prekatechumenat pochrzcielny skupia się na kształtowaniu motywacji życia
chrześcijańskiego i budzeniu w uczestnikach pragnienia zagłębienia się w tajemnicę zbawczą przy równoczesnym uświadomieniu sobie tego, co się już w nich
dokonało przez przyjęcie darów Ducha Świętego w sakramentach inicjacji czy
pokuty. W dotychczasowej praktyce pastoralno-katechetycznej skupiano się
jednak przede wszystkim na wiedzy quasi-teologicznej, zaś motywacja proponowana w aktualnych podręcznikach za mało akcentowała osobowe spotkanie
z Chrystusem, bezgranicznie kochającym każdego człowieka i umacniającym jego
wiarę w znakach sakramentalnych. Katechizujący zakładali, iż w rodzinach chrześcijańskich nadal istnieje „katechumenat rodzinny”, wszak w czasie sakramentu
małżeństwa nupturienci wyrażali swoją gotowość przyjęcia i po katolicku wychowania potomstwa, którym Bóg ich obdarzy33, a w dniu chrztu swoich dzieci jako
rodzice zobowiązywali się: „K. Prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie
32
33

K. Misiaszek, Koncepcja nauczania religii w publicznej szkole polskiej, dz. cyt., s. 214-220.
Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, nr 24, Katowice 1974, s. 17.
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na siebie obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowały Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście tego
świadomi? R. Tak, jesteśmy świadomi”34. Rzeczywistość okazywała się jednak
nierzadko odmienna. Zarówno rodzice, jak i ogół społeczeństwa przestawali pełnić funkcję „katechumenatu społecznego” i obowiązek wtajemniczania w życie
chrześcijańskie bywał przerzucany na barki katechetów urzędowych – nauczycieli
religii. Stworzenie autentycznego prekatechumenatu domaga się więc: świadomego potraktowania nauczania religii w szkole jako procesu ewangelizującego
albo co najmniej jako preewangelizacji, budzącej refleksję nad dobrem, pięknem
i miłością, stwarzającym możliwość zetknięcia się ze świadectwem tych wartości
rozsianych w otaczającym świecie, w tym także wśród rówieśników.
Rodzi się jednak pytanie, czy katechizujący w dzisiejszej publicznej szkole
polskiej są zdolni doprowadzić do obudzenia takiej wiary? Dyrektorium ogólne
o katechizacji w procesie wiary i nawrócenia odnotowuje różne ważne momenty.
Należą do nich: zainteresowanie Ewangelią, nawrócenie, wyznanie wiary i droga
do doskonałości (DOK 56). Inicjacja w dzieło wtajemniczenia stanowi wprowadzenie do udziału w misterium – tajemnicy, jaką jest plan powzięty przez Boga
w Jego odwiecznym upodobaniu, aby wszystkich ludzi doprowadzić do wiary
i zbawienia przez zespolenie ich w jednym żywym organizmie Ciała Mistycznego35. Należałoby więc skupić się na spowodowaniu w uczestnikach szkolnej
lekcji religii zadziwienia tym, co Bóg czyni dla każdego człowieka, i pobudzić
ich do wdzięczności.
Chrystologiczny charakter właściwego katechumenatu

Wejście w tę tajemnicę dokonuje się najpierw przez wiarę, rodzącą się pod wpływem przyjęcia słowa objawiającego plan Boży, realizowany w historii, zwłaszcza przez mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, a urzeczywistniającego
się dzisiaj w życiu Kościoła. Słowo budzące wiarę jest zarazem wezwaniem do
zmiany życia i nawrócenia zgodnie z wymaganiami Boga, pragnącego obdarzyć
człowieka swoim życiem. Wtajemniczenie w plan Bożej miłości dokonuje się we
wspólnocie Kościoła i stanowi wtajemniczenie w życie tej wspólnoty wspierającej modlitwą, opieką i przykładem wszystkich, którzy mają być do niej włączeni
lub w niej tkwią, choć nie są tego świadomi.
Inicjacja stanowi także wprowadzenie w tajemnice liturgii, w których
jest obecny i działa sam Chrystus, a które sprawowane przez wspólnotę leżą
34
35

Obrzędy chrztu dzieci według Rytuału Rzymskiego, nr 39, Katowice 1972, s. 34.
Por. B. Snela, Chrzest i bierzmowanie jako sakramenty inicjacji chrześcijańskiej, „Collectanea
Theologica” 39 (1969) 2, s. 7.
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u podstaw jej życia i rozwoju36. Inicjacja to nie tyle wprowadzenie w obrzędy
sakramentalne, co integracja ze wspólnotą Kościoła, to przylgnięcie do Chrystusa żyjącego w Kościele, droga dojrzewania w wierze, socjalizacja w życie
społeczności kościelnej37. Nie sposób na tym etapie zapomnieć o celebracjach,
modlitwie, egzorcyzmach i błogosławieństwach wspierających uczestników wtajemniczenia w dojrzewaniu w wierze.
Respektując teologiczną naturę aktu wiary i jego dynamizm, o wychowaniu
wiary można mówić jedynie w znaczeniu instrumentalnym, jako o pośrednictwie ludzkim, które ułatwia usłyszenie wzywającego głosu Boga, o towarzyszeniu
w procesie dojrzewania oraz pomocy w usuwaniu przeszkód. Wychowawca jest
jedynie narzędziem kierującym się zasadą: „Ewangelizować wychowując i wychowywać ewangelizując” (DOK 147). Jeśli działanie wychowawcy dokonuje się zgodnie z obowiązującymi zasadami, to tym samym jest ono łaską w dziele rozwoju
wiary38. Zadanie wychowania obejmuje formację całej postawy wiary rozumianej
jako osobista i pełna odpowiedź na proponowany ewangeliczny program życia.
Wychowanie poprzez katechumenat do właściwego wchodzenia w misteria
chrześcijańskie dokonuje się zarówno przez nauczanie, które wyjaśnia sposoby
celebrowania tajemnic wiary, jak i przez sam udział w liturgii, która pozostanie
zawsze uprzywilejowanym miejscem dla katechezy (DKP 25). Jest też okazją do
spożytkowania w katechetycznym procesie inicjowania wiary ducha posłuszeństwa Chrystusa Bogu Ojcu. Integralne rozumienie i harmonijne łączenie obu
tych zasad jest konieczne, ponieważ liturgia bez objaśnienia może stać się zespołem niezrozumiałych konwencji albo magicznych czynności, a z kolei sama wiedza o liturgii, bez związku z życiem chrześcijanina, zaprzecza istotnemu celowi
katechezy inicjacyjnej. Należy więc dołożyć starań, by pobożność prowadząca
do przeżycia liturgii była przeżywana w sposób dostojny i zrozumiały, aby sama
w sobie stawała się katechezą o rzeczywistości, którą wyraża.
Ożywienie świadomości każdego ochrzczonego o wspólnocie eklezjalnej
i o swoim miejscu w niej

Drogą rozwoju wiary ochrzczonego jest najpierw odnalezienie przez niego
swojego miejsca we wspólnocie Kościoła. Proces ten, zapoczątkowany nawróceniem, realizowany jest przez systematyczne pogłębianie wiary i świadomości
swojego ścisłego związku ze wspólnotą Kościoła oraz poprzez budzenie poczucia odpowiedzialności za spełnianie jego misji w dzisiejszym zlaicyzowanym
36
37
38

B. Mokrzycki, Drogi chrześcijańskiego wtajemniczenia, Warszawa 1983, s. 9.
J. Szpet, Inicjacyjna funkcja katechezy, „Horyzonty Wiary” 7 (1996) z. 3, s. 56.
E. Alberich, Katecheza dzisiaj, dz. cyt., s. 146.
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świecie. Wtajemniczenie ma stanowić pomoc w uświadomieniu ochrzczonym
faktu przynależności do Kościoła i w doprowadzeniu do akceptacji tego stanu
przez osobistą wiarę oraz przeżywanie kolejnych etapów pełnego zakorzenienia
w tej rzeczywistości. Zakłada to systematyczny rozwój, dojrzewanie i pogłębianie wewnętrzne, z każdym dniem mocniejsze i bardziej widoczne scalenie ze
wspólnotą wierzących.
W rzeczywistości wiary mamy do czynienia nie tylko z poznaniem, zrozumieniem i przeżywaniem prawdy religijnej, ale również z koniecznością
zaakceptowania wynikających z tego konsekwencji przyjmowania w życiu odpowiednich postaw religijno-moralnych 39. Niestety, oparcie życia współczesnych społeczeństw na postmodernistycznych założeniach sprzyja absolutyzacji
subiektywizmu i relatywizmu, kształtuje utopijną wizję szczęścia, prowadzi do
pustki aksjologicznej, a są to elementy najbardziej charakterystyczne dla postmodernizmu, które odnajdujemy w codziennych zachowaniach ludzi, ich myśleniu i postępowaniu, w sztuce, polityce, a częściowo nawet w religii i nauce40.
Stwarzają one poważne zagrożenia wiary i utrudnienia procesu wtajemniczenia
w życie wspólnoty eklezjalnej.
Wobec powyższych ustaleń nie ma jednak wątpliwości, że powrót do katechezy inicjacyjnej, wprowadzającej we wspólnotę Kościoła, jest koniecznością.
Powstaje zatem zasadniczy problem: jakie podjąć w tym względzie działania,
oczekiwane w duszpasterstwie katechetycznym parafialnym, a tym bardziej
w nauce religii w szkole?
Podporządkowanie wtajemniczeniu chrześcijańskiemu całej działalności
katechetycznej konsekwentnie domaga się określonego przewartościowania w spojrzeniu na katechezę w Polsce. Przez ostatnie dwadzieścia pięć lat
szkolne nauczanie religii odgrywa często pierwszorzędną rolę, a powinno
być traktowana jako działanie dopełniające katechezę inicjacyjną realizowaną
w parafii41.
Mistagogia inspiracją wspólnoty ochrzczonych w dzieło ewangelizacji

Podstawa programowa nauki religii młodzieży ponadgimnazjalnej akcentuje
świadectwo słowa i życia wierzących. Oscyluje wokół mistagogii sakramentów inicjacji chrześcijańskiej, będących źródłem mocy i zapału apostolskiego.
Z wielu środowisk eklezjalnych podnosi się głos, aby podjąć odważne kroki
39
40
41

M. Finke, Pedagogika wiary, Poznań 1996, s. 11.
Por. M. Dziewiecki, Wychowanie w dobie ponowoczesności, Kielce 2002, s. 21-22.
S. Dziekoński, Katecheza inicjacyjna w Polsce – rzeczywistość i oczekiwania, w: Funkcja
inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, red. K. Kantowski, dz. cyt., s. 101.
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zmierzające do odnowy w dziedzinie praktyki inicjacji sakramentalnej tak, aby
znów mogła stawać się jasną, wyrazistą, dynamiczną i zdolną skutecznie wprowadzać w misterium Chrystusa i Kościoła (PPK2)42.
Jakimś rodzajem odpowiedzi na potrzebę powrotu do pierwotnej praktyki
Kościoła, a tym samym odrodzenia czy ożywienia mistagogii są dzisiejsze próby
aktualizowania i przystosowywania starożytnego katechumenatu, z którym integralnie związana jest katecheza mistagogiczna. Zgodne jest to zresztą z życzeniem wyrażonym w Katechizmie, aby właśnie ten rodzaj katechezy wprowadzać
w życie Kościołów lokalnych i regionalnych (zob. KKK 1075). Uczyniło to już
wiele Kościołów, w których propozycjach widoczne jest dowartościowanie mistagogicznego charakteru formacji chrześcijańskiej, w jej ścisłym powiązaniu
z katechumenatem.
Ogólne rozumienie mistagogii znajduje się przy charakterystyce poszczególnych etapów inicjacji chrześcijańskiej. Wśród warunków skutecznej mistagogii szczególną rolę przypisuje się wspólnocie chrześcijańskiej, określając ją
jako pewien rodzaj koniecznej „wspólnoty wsparcia” dla nowych chrześcijan,
podobnie jak to miało miejsce w czasach starożytnych, gdy Kościół z dużą troską towarzyszył i wspierał pierwsze kroki neofitów, by nic nie utracili z nowości
życia otrzymanego na chrzcie. Ponadto wskazuje się na konieczność przeprowadzania katechezy wyjaśniającej i pogłębiającej znaczenie sakramentów inicjacji
chrześcijańskiej, ich łączenia z sakramentem pokuty i pojednania, jak również
zgłębiania misterium Kościoła oraz odkrywania znaczenia nowego życia otrzymanego w chrzcie i powinności naśladowania Chrystusa.
W katechezie mistagogicznej określa się też zadania dla nowo ochrzczonych, jakimi są: nawiązywanie ścisłych relacji z różnymi członkami wspólnoty
parafialnej, uświadomienie sobie różnych form działalności duszpasterskiej,
poznanie inicjatyw i form permanentnej formacji dorosłych wierzących, jak
również udział w nich dla dalszego pogłębiania zapoczątkowanej drogi wiary.
W końcu należy zwrócić uwagę, że odpowiedzialny za wprowadzenie neofitów w życie wspólnoty kościelnej jest cały Kościół, w nim zaś przede wszystkim
rodzice, chrzestni, katecheci i kapłani43. Owocem mistagogii jest doprowadzenie
do dojrzałej odpowiedzialności za innych, za świat, za dzieło Chrystusa w świecie, za zbawienie każdego człowieka, co równocześnie stanowić będzie budowanie wspólnoty Kościoła powszechnego. Mistagogia, wprowadzając w tajemnice
zbawcze przyjętych sakramentów, dąży do uświadomienia zobowiązań stąd
wynikających. Joseph Ratzinger jeszcze jako kardynał pisał:

42

43

Konferencja Episkopatu Polska, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce, Kraków 2001 (skrót: PPK) s. 54.
Zob. tamże, s.73.
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nie będzie ona [liturgia] cieszyć się powodzeniem, jeśli zechce konkurować z show-biznesem. Proboszcz nie jest showmanem, a liturgia nie jest teatrem rozmaitości.
Nie będzie się też cieszyć powodzeniem, jeśli zechce być towarzyskim kółkiem rozrywkowym. Coś takiego może się ewentualnie wytworzyć w wyniku związanych
z tym spotkań i kontaktów, ale sama liturgia musi być czymś więcej. Musi ukazywać
wyraźnie, że otwiera się tu pewien wymiar egzystencji, którego wszyscy skrycie
szukamy: obecność tego, czego nie można zrobić samemu – teofania, tajemnica,
a w niej uznanie mocy Bożej, która włada całym istnieniem i która sama tylko
potrafi uczynić je dobrym, tak że przy wszystkich napięciach i cierpieniach może
ono być przez nas przyjęte44.

W kierunku katechumenalnej nauki religii o charakterze
ewangelizacyjnym
Pamiętając o różnicy zachodzącej między katechezą a ewangelizacją, zwróćmy
uwagę, że katecheza koncentruje się na tym, co stanowi istotę chrześcijańskiej
wiary i dlatego dąży do przekazania nauki wiary kompletnej i zarazem podstawowej, podczas gdy ewangelizacja dąży do zainteresowania człowieka odpowiedzią nieznanego mu Boga na zawiłe problemy egzystencji ludzkiej i jego samego.
Równocześnie w tej odpowiedzi zawiera się pełen miłości apel i zaproszenie do
wspólnoty z Nim45.
Polskie próby opracowania propozycji katechumenatu pochrzcielnego

Wielu teoretyków katechezy, a także pastoralistów ostatniej doby już podjęło
próby uformowania systematycznej katechezy i duszpasterstwa nawiązującego
do pierwotnego katechumenatu46. Najbardziej dojrzałą propozycję przedstawił
Paweł Mąkosa, kreśląc trzy etapy katechumenatu jako próbę ewangelizacji, tyle że
J. Ratzinger, Nowa pieśń, Kraków 1999, s. 122-123.
Bardziej szczegółowo problematyka ta została omówiona w: A. Offmański, Koncepcja
katechezy o charakterze ewangelizacyjnym według zasad katechumenatu, Szczecin 2010; por.
R. Murawski, Katechumenalny wymiar katechezy, cz. III, „Katecheta” 52 (2008) 4, s. 11-12.
46
A. Fossion, Proposition de la foi et première annonce, „Lumen Vitae” 63 (2008), 45, s. 465471; por. P. Mąkosa, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce, dz. cyt., zwłaszcza s. 373533; J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży, Toruń 2006; A. Sielepin, Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa,
„Christianus Fit. Vademecum katechisty”, cz. I: Wejdźcie do Kościoła. Prekatechumenat,
Kraków 2005, cz. II: Zostaliście wybrani. Katechumenat, Kraków 2006, cz. III: Odrodziliście
się w Chrystusie. Okres oczyszczenia i oświecenia, Kraków 2006, cz. IV: Trwajcie w wierze.
Okres mystagogii, Kraków 2006.
44
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skierowaną jedynie do młodzieży szkół gimnazjalnych i przygotowującej się do
ostatniego współcześnie sakramentu inicjacji chrześcijańskiej – bierzmowania.
Rozwijając zagadnienie preewangelizacji, ewangelizacji przez głoszenie kerygmatu
i katechezy mistagogicznej, odwołuje się on do bogatej literatury, ale szczególnie
do wskazań zawartych w Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych,
z których czerpie inspirację nie tylko formalną, ale teologiczną i pastoralną.
W nieco innym ujęciu przedstawił ten sam problem Jerzy Bagrowicz – inicjację w formie katechumenatu ujmuje on na płaszczyźnie środowisk, w których
obecnie dokonywać się może inicjacja, a mianowicie katechumenat rodzinny,
gdzie następuje kształtowanie ducha religijnego. Wymaga to jednak zdynamizowania katechezy dorosłych, podejmującej formację wiary dojrzałej dorosłego
chrześcijanina. Komplementarnie autor ten jako kolejne środowisko wymienia
Kościół, który stanowi podstawową drogę do pełnej inicjacji i właściwego procesu katechumenalnego. To w nim może się dokonać ożywienie funkcji inicjacyjnej przez liturgię i życie wspólnoty wierzących. A wreszcie przedstawia możliwość inicjacji i zarazem edukacji religijnej młodzieży w nauczaniu szkolnym.
Pewne novum, rzadko spotkane u innych autorów, stanowią podjęte i przybliżone przez Bagrowicza przejawy życia religijnego w grupach i ruchach rówieśniczych. Autor jakby chciał zasugerować, że one także mogą stanowić miejsce
katechumenatu pochrzcielnego. Nawiązuje w tym wypadku do inicjatyw Franciszka Blachnickiego z lat 60. i 70. XX wieku. W konkluzji formułuje problem,
czy dzisiaj można mówić o nowej duchowości młodzieży? Rozwiązanie jego
widzi w sięgnięciu, jak sugerował to Jan Paweł II, do wrażliwości młodych ludzi
i ich radykalizmu:
Nie tylko psychologia, ale również duchowość wieku młodzieńczego, wciąż potwierdza, że młodzi ludzie nie zadowalają się biernym przyjęciem wiary. Czują potrzebę
wniesienia czynnego wkładu w rozwój zarówno Kościoła jak i społeczeństw. Widzimy to na przykładzie tylu dzielnych chłopców i dziewcząt naszych czasów, którzy
pragną być aktywnymi uczestnikami ewangelizacji i twórcami społecznej odnowy47.

Trzecią propozycję, która stanowi praktycznie vademecum katechisty,
proponuje Adelajda Sielepin prowadząca niegdyś katechumenat w Krakowie.
Porządkując pojęcia: „katechumenat wtórny”, „katechumenat inicjacyjny” czy
„katechumenat permanentny”, autorka stara się ukazać nieodzowność ukształtowania takiej formacji pochrzcielnej, która by doprowadziła jej uczestników do
świadomej decyzji wiary rzutującej na całe dalsze życie48. W swych praktycznych
47
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Jan Paweł II, Przemówienie podczas audiencji generalnej z 31 sierpnia 1994, „L’Osservatore
Romano Polska”, 15 (1994), 11, s. 37.
A. Sielepin, Ku nowemu życiu. Teologia i znaczenie chrześcijańskiej inicjacji dla życia wiarą,
Kraków 2014, s. 122-125.
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propozycjach dąży do ukazania, iż wskazania zawarte w Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych, są możliwe do realizacji i kieruje je do katechistów, którzy prowadzić mają zajęcia z chcącymi pogłębić swoją wiarę. Przede
wszystkim ogarnąć oni mają już ochrzczonych, ale nie wyklucza, iż mogą w tym
gronie znaleźć się też kandydaci do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Po
teoretycznym i metodycznym nakreśleniu etapów katechumenatu pochrzcielnego i sposobów pracy z różnymi kandydatami w tzw. prekatechumenacie49
autorka proponuje katechezy tematyczne, konwersatoria, dialogi i spotkania
celebracyjne, a na III etapie tzw. okresu oczyszczenia i oświecenia również
skrutynia.
Jak więc widzimy, wszystkie tu zarysowane propozycje odnoszą się do
pewnej grupy ludzi poszukujących pogłębienia swojej wiary. Mogą stanowić
pewne wskazówki do wypracowania koncepcji katechezy integralnej o charakterze ewangelizacyjnym według wskazań katechumenatu pierwotnego Kościoła.
Musi ona objąć różne grupy wiekowe, także dzieci i młodzież, a komplementarnie wszystkie środowiska towarzyszące wzrastaniu w wierze współczesnemu
człowiekowi. Należy też sądzić, iż nie będzie to jeden model dla wszystkich –
kalka starożytnego katechumenatu, lecz jak stwierdza Dyrektorium ogólne
o katechizacji:
(...) katecheza po chrzcielna nie musząc odtwarzać mechanicznie konfiguracji katechumenatu chrzcielnego oraz uznając w katechizowanych ich rzeczywistość, uczyni dobrze inspirując się w tej „szkole przygotowującej do życia chrześcijańskiego”,
pozwalając, by ją ożywiły podstawowe i charakterystyczne elementy (DOK 91)50.

Zarys koncepcji katechezy o charakterze ewangelizacyjnym
w kontekście katechumenatu

Biorąc pod uwagę wszelkie propozycje i wskazania oraz już pewne osiągnięcia,
podejmijmy próbę zarysowania założeń pewnej reformy katechezy, która mogłaby ogarnąć różne grupy wiekowe i różne środowiska, w tym także nauczanie
religii w szkole i ująć w pewien system odrodzenia katechezy wtajemniczającej
w życie osobową wiarą.
49

50

A. Sielepin, Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa, „Christianus Fit. Vademecum
katechisty”, cz. I – Wejdźcie do Kościoła. Prekatechumenat, dz. cyt., s. 9.
Por. DCG 130: Numer ten zawiera stwierdzenie: „Katechumenat dorosłych, będąc zarazem
katechezą, uczestnictwem w liturgii i w życiu wspólnotowym, stanowi wspaniały przykład
instrukcji, która rodzi się ze współpracy różnych posług duszpasterskich”. Jak więc widzimy,
jeszcze wówczas nie brano pod uwagę możliwości katechumenatu pochrzcielnego dzieci
i młodzieży.

Katechumenat pochrzcielny wzorcem nauczania religii i katechezy ewangelizacyjnej

713

Preewangelizacja prowadząca do otwarcia się kandydatów na Dobrą Nowinę

W sytuacji upowszechniającego się postmodernizmu i liberalizmu dostrzega
się deprecjację zwłaszcza wśród młodych poszukiwania prawdy i najwyższych
wartości. Jan Paweł II, ilekroć spotykał się z młodymi, zachęcał ich, by wymagali od siebie nawet wówczas, gdy nikt od nich nie wymaga, by wybierali
bardziej „być” niż „mieć”, a papież Franciszek apelował by ich chrześcijaństwo
nie było „kanapowe” lecz dynamiczne51. To właśnie jest zasadą preewangelizacji. Celem zaś przygotowanie „nierozbudzonych w wierze” do katechumenatu w ścisłym tego słowa znaczeniu, rozbudzenie pragnień metafizycznych,
skłonienie do zainteresowania ewangelią, w której znajdą odpowiedź na swoje
problemy.
Zadaniem więc tego etapu jest doprowadzenie do dostrzeżenia, iż zaspokojenia potrzeb egzystencjalnych można i należy szukać w Kościele52. W tej
sytuacji powstał termin „prekatecheza”53. Można ją określić jako
(...) zespół działań i znaków poprzedzający przepowiadanie misyjne lub jednoczesny
z nim, w celu otwarcia dróg w świecie zamkniętym na Chrystusa oraz umożliwiający spotkania niewierzących z Ewangelią, przygotowując ich serca, ażeby przyjęli
orędzie i nawrócili się54.

Jerzy Bagrowicz, omawiając dynamizujący się we Francji w latach 60. XX
wieku nurt prekatechezy, stwierdza, iż Kościół w tym okresie, kiedy na Zachodzie bardzo laicyzowało się społeczeństwo, podjął trud porozumienia się
zwłaszcza z młodzieżą na płaszczyźnie ludzkiej. Na tym etapie rozwoju język,
którego używano, był zbliżony do codzienności odbiorców. Licząc się ze specyficzną mentalnością katechizowanych i uwzględniając uwarunkowania środowiskowe, nauczyciele szukali szerszej płaszczyzny porozumienia na czysto
ludzkim gruncie dialogu55.
Nawiązując do francuskich doświadczeń, możemy stwierdzić, iż konieczny
jest i u nas prekatechumenat w procesie wtajemniczania na poziomie szkoły podstawowej. Bardzo często nie zwracając uwagi na warunki i poziom
Por. Jan Paweł II, Kazanie do młodzieży na Westerplatte, 12.06.1987; Franciszek, Przemówienie do młodzieży na Campus Misericordiae, 30.07.2016.
52
P. Mąkosa, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce, dz. cyt., s. 401.
53
J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu, dz. cyt., s. 162-165; por. J. Le Du, Precatéchèse, Paris
1965; M. van Caster, Catéchèse et dialoque, Bruxelles 1966; J. Colomb, Le service de L’Evangile, Paris 1968.
54
A. Canizares, „Preewangelizacja”, w: Słownik katechetyczny, dz. cyt., s. 740.
55
J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu, dz. cyt., s. 165; por. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych, Kraków 2005, s. 80-90.
51
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religijności uczestników, katecheci ten okres marnują i rozpoczynają katechezę
na gruncie niemal surowym, skutek jest taki, iż uczestnicy nauki religii w szkole
i katechezy parafialnej „przygotowania do I Komunii lub bierzmowania” wypełniają, co prawda, pewne polecenia pastoralne, ale nie znajdują płaszczyzny
porozumienia, na której zrodziłoby się zainteresowanie i pragnienie spotkania
z Bogiem, dążenie do nawrócenia i przylgnięcia do „rodziny Kościoła”. Dzisiejszy człowiek, od najmłodszych lat napełniany reklamami i obrazami zdominowanymi przez wartości materialne, często traci zmysł poszukiwania istoty
rzeczy. Dlatego w tym czasie należałoby budzić zainteresowanie światem jako
„znakiem” Kogoś Niewidzialnego. Na tym właśnie polega proces preewangelizacji w prekatechumenacie.
Tak rozumiana preewangelizacja zawiera dwa wymiary: uwrażliwienie człowieka na wartości duchowe i przezwyciężenie niechęci do religii, a szczególnie
do chrześcijaństwa i Kościoła katolickiego, z jaką dzisiaj na co dzień się spotykamy56. Jak więc widzimy, pozytywną stroną preewangelizacji jest kształtowanie pełnej osobowości ludzkiej, to „bycie” człowieka, który odkrywa w sobie
wartości wyższe. Dzięki nim będzie nad sobą i nad swoim życiem częściej się
zastanawiał i sam siebie oraz każdego innego człowieka doceniał. Dopiero wówczas stworzy się jakby przedpole usposabiające do nawrócenia i otwarcia się na
Boże słowo.
W tym ważnym procesie nie można nie wziąć pod uwagę środowiska, zarówno rodzinnego, jak i Kościoła. Waga tych środowisk ma aspekt podwójny:
fizyczny i psychiczny. W sensie fizycznym jest to obecność Kościoła we współczesnym świecie, a aspekt psychiczny objawia się w postawie dialogu, oczekiwania i przyjęcia57. Aspekt zaś negatywny tego procesu polega na prostowaniu
niewłaściwych opinii, krzywdzących ocen chrześcijaństwa i wypaczonego obrazu Kościoła. Ze względu na propagandę niechętnych Kościołowi środowisk
i na skutek nachalnej ideologii postmodernistów młodzież, a ze względu na
zlaicyzowanie środowisk rodzinnych nierzadko i dzieci, przyjmują błędne wyobrażenie o chrześcijaństwie ze szczególnie negatywnym obrazem Kościoła
instytucjonalnego. Przeciwstawić się temu musi świadectwo życia wierzących
dla uwiarygodnienia Kościoła jako wspólnoty wiary i miłości.

56
57

P. Mąkosa, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce, dz. cyt., s. 405.
J. Bagrowicz, Towarzyszyć wzrastaniu, dz. cyt., s. 168; por. J. Colomb, Le service de l’Evangile,
t. II, Paris 1968, s. 562; J. Michalski, Wychowanie religijne wychodzące od człowieka
i zorientowane na człowieka, „Pedagogia Christiana” (2002) 1(9), s. 33-49.
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Głoszenie kerygmatu dla wzbudzenia żywej wiary

Dopiero młodemu człowiekowi, który dostrzeże egzystencjalną potrzebę ewangelii można i należy głosić kerygmat, mający obudzić wiarę, którego centrum
stanowi misterium paschalne Chrystusa. Ono powinno prowadzić do nawrócenia, gdyż jest istotą ewangelizacji w sensie ścisłym58. To głoszenie kerygmatu
zawartego w Piśmie Świętym zmierza konsekwentnie do spowodowania podjęcia decyzji nawrócenia (por. DOK 62) i to stanowi etap właściwej ewangelizacji.
Nie chodzi tu bowiem tylko o przekaz pewnej wiedzy biblijnej, lecz o otwarcie
serca młodego człowieka poszukującego rozwiązań swoich problemów na apel
skierowany przez Boga. Obrazem takiej sytuacji jest ewangeliczny dialog Jezusa
z młodzieńcem przychodzącym z zapytaniem, co ma czynić, aby być szczęśliwym. Cały dialog tak jest skonstruowany, że można odnaleźć w nim zasady
głoszenia kerygmatu nawet z poszanowaniem wolności decyzji poszukującego
odpowiedzi na swoje pytania.
Warunkiem właściwej lektury Pisma Świętego jest aktualizacja egzystencjalna
tekstu. W tym celu należy uwzględnić następujące etapy dydaktyczne: wdrożyć
uczestników katechumenatu do odkrywania w Biblii słowa, które Bóg kieruje do
człowieka; nauczyć wsłuchiwania się w to słowo; pobudzać do pragnienia spotkania z tym słowem, przekazującym Dobrą Nowinę, a wreszcie proponować młodym
spotkanie ze Słowem w celu praktycznego zrozumienia i wprowadzenia w życie59.
Natomiast czymś, co może przekreślić wszelką aktualizację Pisma Świętego,
jest brak spotkania między „wczoraj” i „dziś” głoszonego kerygmatu. Gdy w katechumenalnej lekturze Biblii dojdzie do aktualizacji, zawsze należy pamiętać, iż:
(...) to tylko mały krok do pełnej Prawdy. Przy aktualizacji zawsze dotykamy bowiem jedynie jakiegoś aspektu niezgłębionego misterium Boga i Jego miłości do
człowieka, objawionej w tajemnicy Wcielenia. Naiwną rzeczą byłoby myśleć, że
aktualizacja może powiedzieć i dać wszystko. Słowo Boże daje jednak ostateczny
sens rzeczy, najgłębszą logikę życia i kierunek drogi60.

Współczesność wymaga od głoszących kerygmat „(...) bardziej bezpośredniego, zdecydowanego i ostrego głoszenia kerygmy, takiego jaki
S. Dyk, Etapy ewangelizacji we współczesnym kontekście pastoralnym, „Roczniki
Teologiczne” 54 (2007) z. 8, s. 171-185; por. S. Dyk, Preewangelizacja „otwarciem drzwi”
do Ewangelii, „Kieleckie Studia Teologiczne” 2 (2003) s. 103.
59
Myśli te przedstawił J. Kochel podczas V Debat Katechetyków Polskich w Trzęsaczu
(2010 r.). Por. tenże, Bezdroża wychowania biblijnego. Błędy, trudności i niewłaściwe sposoby odkrywania orędzia biblijnego w nauczaniu religijnym, w: W dialogu ze Słowem. Biblia
w katechezie i nauczaniu religii, red. K. Kantowski, Szczecin 2011.
60
S. Haręzga, Niewłaściwe sposoby korzystania z Pisma Świętego, w: Obecność Biblii
w katechezie, red. H. Słotwińska, Lublin 2008, s. 56.
58
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praktykował Chrystus i apostołowie, a zwłaszcza św. Paweł. Chodzi o bezpośrednie zwiastowanie zbawczej tajemnicy Chrystusa”61. Wynikają z tego
dwie zasady głoszenia kerygmatu, nie można pominąć dwóch zasadniczych
prawd o Chrystusie. Kerygmat ma prowadzić do spotkania z Osobą Jezusa
Chrystusa i odkryć głębię tajemnicy Zmartwychwstania. Nie ma to jednak
być tylko doktrynalne przedstawienie fundamentalnych prawd wiary, lecz
świadectwo spotkania w swoim życiu Chrystusa i wynikających stąd konsekwencji. Przedstawienie to winno jednak równocześnie mieć moc przekonywania uczestników, że i oni mogą spotkać Chrystusa przychodzącego do nich
w słowie i sakramentach62.
W warunkach postępującej sekularyzacji Dobra Nowina domaga się wyrażania całej głębi ewangelicznej w języku i formach czytelnych dla dzisiejszego człowieka, korespondujących z funkcjonującymi już wyobrażeniami
i budzących w ludziach fascynację przekazywaną treścią. Nie można jednak
rezygnować z całego dziedzictwa dwóch tysięcy lat ewangelizacji. Szczególnie
pożądane jest więc, aby w procesie ewangelizacji katechumenalnej uwzględniać
mentalność współczesnego adresata, nawet poszczególnych grup społecznych
i sposoby wzajemnego komunikowania się dzisiejszych ludzi63. Czynił to zresztą
Jezus, sięgając po przypowieści czy inne formy bliskie ówczesnym słuchaczom.
Dotychczasowe tradycyjne formy przekazu nadal mogą służyć tym, którzy poczuwają się do ścisłych związków z Kościołem i w nim wzrastali. Do młodzieży
zaś nie jest w stanie przemówić przekaz w języku ich rodziców czy dziadków.
Rodzi się więc poważny problem katechetyczny, jak przełożyć na język młodych
i trafić do ich mentalność z odwiecznym orędziem zbawczym?
Przy uwzględnianiu nowych zapotrzebowań charakterystyczną cechą
ewangelizacji nadal pozostaje jednak wierność radosnej nowinie przez promulgowanie autentycznego kerygmatu. Ma on wywołać refleksję i skłonić ich do
odpowiedzi. To dlatego Dyrektorium ogólne o katechizacji, mówiąc o źródłach
katechezy, przypomina o roli Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła katolickiego
(DOK 95). W dobie nowej ewangelizacji, biorąc pod uwagę, jak bardzo zróżnicowani pod względem duchowego rozwoju są adresaci, kerygmat winien stać
się centralną treścią katechezy katechumenalnej i to w taki sposób, by zadziwiał,
G. Danneels, Kościół „drugiej” ewangelizacji, „Communio”, 6 (1986) nr 4, s. 24.
P. Mąkosa, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce, dz. cyt., s. 448: przeprowadzając
analizę kerygmatu Pawła, podkreśla, iż przekazanie uczestnikom przesłania, które będzie
miało wydźwięk wezwania i zobowiązania tylko wtedy zafunkcjonuje ewangelizacyjnie,
„jeśli nic nie stracą z atmosfery opowiadania o spotkaniu, o żywej Osobie i przemianie
nadającej nowy jej wymiar”.
63
K. Misiaszek, Charakter języka katechezy, w: Język katechezy, red. J. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008, s. 69.
61

62

Katechumenat pochrzcielny wzorcem nauczania religii i katechezy ewangelizacyjnej

717

fascynował młodych i pozyskiwał ich dla wiary Chrystusowi (DOK 194), który
ich kocha, a wielu z nich tego już doświadczyło.
Katecheza systematyczna winna przekazać integralne orędzie chrześcijańskie

Kolejnym etapem katechezy o charakterze katechumenalnym, na który zwracają
dzisiaj uwagę pastoraliści, a który można wykorzystać także w nauce religii
w szkole, jest czas oczyszczenia i oświecenia. Zakorzeniony w poprzednim etapie, jeszcze mocniej akcentuje uświadomienie tego, co stało się w sakramencie
chrztu – odrodziliście się w Chrystusie, staliście się nowym człowiekiem. Poznanie Chrystusa w katechumenacie nie polega na znajomości tekstu ewangelicznego czy nawet kerygmatu, lecz nabyciu umiejętności odkrywania siebie
w Chrystusie i postępowania z Nim. Droga ta rozpoczęła się na poprzednim
etapie katechumenatu, ale w świetle misterium paschalnego Jezusa uczestnicy
wtajemniczenia mają możliwość poznać zasadniczą różnicę między świętością
Chrystusa, a swoją grzesznością64. Obrzęd wtajemniczenia zakłada: „Od wybranych wymaga się, aby pragnęli dojść do głębokiego zrozumienia tajemnicy
Chrystusa i Kościoła, a przede wszystkim oczekuje się postępu w szczerym
poznaniu siebie, w poważnym rozeznaniu swej duszy i w prawdziwej pokucie”
(OCWD 155). Nie wolno jednak popełniać błędu, by uczestnik odkrywał w sobie źródło pokuty i żałował ze względu na swoją słabość. Moc pracy nad sobą
płynie z daru Ducha Świętego, a prawdziwe nawrócenie napełnia go radykalizmem w Duchu Świętym. Im głębsze będzie poznanie Chrystusa i ściślejsze do
Niego przylgnięcie, tym silniejsze będzie pragnienie czynów miłości. Szczególne
znaczenie w tym czasie ma systematyczna praca nad sobą i kształtowanie sumienia, którego jedynym kryterium dla chrześcijanina jest sam Chrystus – Świadek
Miłości (1 J 4,8).
Proponowane na tym etapie katechumenatu trzy skrutynia dotykają trzech
kluczowych postaw odpowiadających na poznanie Chrystusa – wody żywej,
światła świata i źródła nowego życia65. Wskazane jest, by te skrutynia były związane z okresem Wielkiego Postu. Wynika to z jednej strony z harmonii czytań,
a z drugiej wiąże się z liturgią poszczególnych niedziel. Zadaniem tych skrutyniów nie jest tylko egzegeza tekstów biblijnych, ale poprzez poznanie zbawczej misji Chrystusa odkrycie w Nim źródła swego oczyszczenia i umocnienia.
Chrystus jest kryterium wszelkich wartości. Stąd też płynie inspiracja do pracy
nad własną skruchą i nad swoją wiarą.
64

65

A. Sielepin, Uczymy się poznawać i naśladować Chrystusa, t. III: Odrodziliście się w Chrystusie. Okres oczyszczenia i oświecenia, dz. cyt., s. 5.
Tamże, s. 23-26. 40-43, 49-52.
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We wszystkich propozycjach przedstawianych na ten etap katechumenatu
spotkać możemy teksty modlitw dla katechumena i wspólnoty wierzących. Stanowić one mają wsparcie do oczyszczenia i utrwalenia nowego życia, którego
źródłem jest sam Chrystus.
Katecheza mistagogiczna, prowadzi do spotkania z Chrystusem działającym
w sakramentach i czynach miłosierdzia

Ostatnim etapem katechumenalnej katechezy jest mistagogia. Czynienie liturgii zrozumiałą łączy się bezpośrednio z postulatem, aby realizowała ona także
funkcję misyjną, co związane jest przede wszystkim z obecną sytuacją socjologiczno-liturgiczną, gdy w Eucharystii (np. podczas uroczystości cywilnych)
biorą udział także osoby niewierzące oraz bez wystarczającej katechizacji. Ale
przyjęcie tylko misyjnego wymiaru liturgii niesie za sobą konkretne skutki.
Priorytetem w kształtowaniu liturgii często staje się właśnie element dydaktyczny, a także przejrzystość jako warunek jej zrozumiałości. Niestety jest to poważny błąd w rozumieniu mistagogii – antropocentryzm, gdyż liturgia staje się
czymś „wyłącznie dla ludzi” (dla widzów), a nie „dla Boga”. Celem takiej liturgii
przestaje być uwielbienie Boga, a staje się pozyskiwanie ludzi czy zaspokajanie
ich oczekiwań. Józef Ratzinger stanowczo stwierdza: „Liturgia eucharystyczna
sama w sobie nie jest skierowana do niewierzących; jako misterium zakłada
«inicjację». Może na nią przychodzić tylko ten, kto w misterium wszedł swoim
życiem, który Chrystusa zna nie tylko od zewnątrz (...)”66. Właśnie mistagogia
winna wprowadzać w tajemnice zbawcze, ale nie w sensie historycznego wydarzenia, lecz jako urzeczywistniające się znakach sakramentalnych.
Mistagogia jest działaniem prowadzącym do misterium albo też działaniem, poprzez które misterium prowadzi człowieka67. A więc wprowadzenie
w misterium i samo działanie misterium już staje się mistagogią. Najczęściej
utożsamiana jest ona z katechezą wyjaśniającą, czyli tzw. katechezą mistagogiczną w różnych jej znaczeniach68. Wyjaśnienia te jednak nie wyczerpują całego
pojęcia mistagogii, ani nie są z nią tożsame. Istnieje przy tym:
(...) pokusa, w duszpasterskim komentarzu obrzędu, aby przejść z płaszczyzny
symbolicznej na poziom wyjaśniania lub moralizowania. Katecheza mistagogiczna
66
67
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Tamże, s. 82.
Zob. J. Corbon, Liturgia – źródło wody życia, Poznań 2005, s. 18, 136, przypis 106.
B. Nadolski, „Mistagogia”, w: Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 938, zwraca uwagę na trzy
modele mistagogii: katechezy mistagogiczne Cyryla Jerozolimskiego, dotyczące inicjacji
jako całości, mistagogiczne wyjaśnienia Eucharystii oraz mistagogiczne rozważania nad
sensem i znaczeniem liturgii i hierarchii kościelnej.
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nie może też być tylko wyjaśnieniem tego, co oznaczają poszczególne znaki, gdyż
wówczas sama w sobie byłaby jaskrawym przykładem (...) intelektualizacji liturgii69.

Tymczasem zgodnie z mistagogią starożytnego Kościoła doświadczenie
przedkłada się nad wiedzę. Sama katecheza traktowana zaś jest jako czynność
pomocnicza w stosunku do prymarnego doświadczenia70.
Niektórzy z katechetyków domagają się przewidzenia w nowych programach
i materiałach katechetycznych, a zwłaszcza w propozycjach pastoralnych właśnie
wprowadzenia mistagogii. Chodziłoby bowiem o uwzględnienie zbliżonych do
katechumenatu form, mogących wiązać w jeden akt liturgiczno-katechetyczny
proces inicjacji chrześcijańskiej i dalsze jego kontynuowanie. Istotną w tym rolę
może odegrać właśnie katecheza mistagogiczna. Staje się ona swoistym rodzajem
mistagogii życia chrześcijańskiego, czyli łączenia w jedno tego, co wydaje się
najbardziej istotne dla inicjacji chrześcijańskiej: głoszenia, słuchania, przyjęcia
słowa, praktyki życia chrześcijańskiego, celebracji liturgicznej i włączenia się we
wspólnotę chrześcijańską. Katechumenat bowiem, a mistagogia szczególnie, jak
żadne inne formy przygotowania do życia chrześcijańskiego, rozwijają poczucie
sacrum i ujawniają sens wspólnoty oraz wprowadzają w nią nowo ochrzczonego.
W ten sposób pozwalają mu odkrywać w niej nowe wartości i ożywić pragnienie
nowego życia wiarą w sposób bardziej autentyczny. Mogą też rozwinąć postawę
jedności i wspólnotowości, co dzisiaj jest szczególnie ważne wobec nadmiernego
indywidualizmu, izolacji czy poczucia samowystarczalności.
Osią mistagogii zawsze powinny być: Pismo Święte, liturgia i życie chrześcijańskie, które podczas realizacji poszczególnych etapów katechumenalnej
katechezy nie powinny być zdominowane przez dydaktykę czy nawet dydaktyzm71. Należy zwrócić uwagę tak na „pedagogię Bożą”, która doświadczenia
ludzkie i Objawienia Boże traktuje z jednakim szacunkiem, jak i na mistagogię,
która „(...) przybliża misterium w taki sposób, aby każdy wtajemniczany czuł
się partnerem dialogu, na którym Bogu zależy osobiście”72. Szczególnie ważne
dla mistagogii jest kształtowanie myślenia symbolicznego. Komunia człowieka
z Bogiem prowadzi do celebracji Jego zbawczej obecności szczególnie w sakramentach. Jedną z form realizacji tego zadania jest odpowiednie przygotowanie
do odczytywania symboli liturgicznych, za pomocą których Bóg objawia się ludziom i komunikuje się z nimi. Poznawanie symboli pozwala odkrywać zawartą
w nich prawdę o Bogu i Jego wielorakiej obecności we wspólnocie Kościoła73.
69
70
71
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N. Zachara, Znak i słowo w liturgii, „Znak” (2000) 11, s. 47.
B. Nadolski, „Mistagogia”, hasło cyt., s. 944.
A. Draguła, Spór o dydaktyczny wymiar liturgii, w: Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, red. A. Offmański, Szczecin 2010, s. 149.
Tamże, s. 157.
Zob. B. Nadolski, Liturgika, t. I: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989, s. 91-144.
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Zakończenie
W miarę przemian kulturowo-społecznych, a zwłaszcza powrotu nauki religii
do polskiej szkoły Kościół szuka drogi formacji młodego pokolenia chrześcijan, którzy w nowym społeczeństwie starać się będą wiernie dawać świadectwo
Chrystusowi, przez wielu nieznanego, przez innych lekceważonego, a nawet
ośmieszanego. Kolejni papieże przełomu tysiącleci domagają się „nowej ewangelizacji” radosnego głoszenia dobrej nowiny, która zafascynowałyby młodych
Osobą Zbawcy i uświadomiła jedność z Nim dokonaną przez dar chrztu.
Jako wzorzec optymalnego modelu zaproponowano „katechumenat pochrzcielny” mający prowadzić do zgłębiania misterium paschalnego, permanentnego odkrywaniem bogactwa chrztu i jego owoców, których oddziaływanie
winno się rozwinąć w miarę dojrzewania wiary, a zwłaszcza spełnienia misji
inicjacyjnej, mającej żywotne znaczenie dla każdego Kościoła partykularnego.
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Streszczenie
Jednym z kluczowych zagadnień od Soboru Watykańskiego II, a ściślej od adhortacji
apostolskiej Evangelii nuntiandi Pawła VI po nauczanie papieży przełomu wieków (Jana
Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka), jest optymalny model ewangelizacji czy katechizacji. W tym kontekście Dyrektorium ogólne o katechizacji (1997) sugeruje sięgnięcie do
katechumenatu czasów patrystycznych, by w nim szukać wzorca dla katechezy, która
mogłaby stać się autentycznie ewangelizacyjna i trafiała do współczesnego młodego
pokolenia. Skupienie się na kształtowaniu wiary osobowej, opartej na osobistym doświadczeniu, już znajduje się w nowych programach i materiałach nauczania religii
w szkole. Należy oczekiwać, iż zasady katechumenalne zostaną wprowadzone w praktykę
i szkolną, i pozaszkolną.
Słowa kluczowe: katechumenat, katechumenat pochrzcielny, katecheza
ewangelizacyjna, nauczanie religii w szkole
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Summary
Post-baptism catechumenate – the ideal of teaching religion
and evangelical catechesis
One of the key matters that is nowadays considered from the Second Vatican Council,
and more precisely, from the apostolic adhortation Evangelii nuntiandi by Pope Paul
VI up until the last three Popes (John Paul II, Benedict XVI, Francis) teaching, is
the optimal model of evangelization or catechesis. In this area, General Directory for
Catechesis (1997) suggests taking the catechumenate of patristic times and seeking the
ideal for catechesis in order to become authentically evangelical, and was absorbed by
a contemporary young generation. The focus on forming personal faith is seen in new
programmes and teaching materials for religion. One should expect that catechumenate
principles will be deployed in school and non-school practice.
Keywords: catechumenate, post-baptism catechumenate, evangelical catechesis,
religious teaching religion in school
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Przygotowanie do przyjęcia
sakramentu bierzmowania w świetle
Wskazań Konferencji Episkopatu Polski
z 2017 roku

Wprowadzenie
Przygotowanie do sakramentu bierzmowania stanowi jedno z najtrudniejszych wyzwań dla Kościoła w Polsce. Wciąż bowiem, pomimo wielu wysiłków,
większość młodzieży po przyjęciu tego sakramentu dystansuje się od Kościoła. Innym problemem jest także fakt, iż coraz większy odsetek młodzieży nie
podejmuje przygotowania do bierzmowania, rezygnując z tego sakramentu.
W ostatnim czasie na temat formacji do przyjęcia tego sakramentu powstało
wiele opracowań naukowych1, ale oficjalna Instrukcja dotycząca tej materii została wydana w 1975 roku2, a więc ponad 40 lat temu. Z powyższych względów
w 2017 roku zostały wydane Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące
przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Niniejszy artykuł poświęcony został temu nowemu dokumentowi. Analizie poddana zostanie jego
geneza, elementy konstytutywne, a zwłaszcza nowe propozycje.

**

1

2

Ks. dr hab. Paweł Mąkosa, prof. KUL – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Katedra Teologii Pastoralnej.
Jednym z najnowszych opracowań tego typu jest następująca praca: J. Borowicz, Przygotowanie bezpośrednie młodzieży w Polsce do sakramentu bierzmowania. Stan aktualny
i perspektywy rozwoju, Lublin 2017.
Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramentu bierzmowania (16 stycznia 1975), w: Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966–1998, oprac. Cz. Krakowiak,
L. Adamowicz, Lublin 1999, s. 31-36.
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Geneza
Potrzebę opracowania nowych wytycznych dotyczących formacji do sakramentu bierzmowania zauważało wielu duszpasterzy, katechetów i katechetyków.
Oczekiwanie takie sformułował jednak wprost dopiero przewodniczący Komisji
Wychowania Katolickiego KEP bp Marek Mendyk. Zauważając ogromne różnice w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania pomiędzy poszczególnymi
parafiami, uznał on za konieczne wypracowanie dokumentu, który nie tyle ujednolicałby dotychczasową praktykę, ile określiłby minimalny wymiar formacji do
bierzmowania, do którego zobowiązana byłaby każda polska parafia. Pierwotnym zamiarem było przygotowanie nowego dokumentu na czterdziestą rocznicę
wydania Instrukcji z 1975 roku. Prace nad nowym dokumentem, który ostatecznie nazwano Wskazaniami, rozpoczęły się pod koniec 2014 roku. Pierwszy szkic
gotowy był na początku 2015 roku, ale zaistniała konieczność przeprowadzenia
licznych konsultacji zarówno ze specjalistami z wielu dziedzin teologicznych,
zwłaszcza z zakresu teologii dogmatycznej, liturgiki i katechetyki, jak również
z Komisją Liturgiczną KEP oraz wszystkimi diecezjami. Tak szerokie konsultacje podyktowane były z jednej strony troską o poprawność merytoryczną
dokumentu a z drugiej – potrzebą uzyskania konsensusu wszystkich zainteresowanych. To ostatnie zadanie nie należało do łatwych ze względu na różnice
panujące pomiędzy diecezjami w kwestiach organizacyjnych, dotyczących czasu
udzielania sakramentu bierzmowania, długości i częstotliwości formacji do tego
sakramentu itp. Wystarczy wspomnieć, że w kilku diecezjach w ostatnich latach
udzielano sakramentu bierzmowania młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych3. Działo się tak pomimo istniejących zaleceń dokumentów katechetycznych, aby bierzmowania udzielać w III klasie gimnazjum4. Motywacją
do przesuwania czasu przyjmowania tego sakramentu była większa dojrzałość
kandydatów i co za tym idzie większa skuteczność ewangelizacji.
Kolejnym powodem, dla którego prace nad nowym dokumentem dotyczącym bierzmowania się opóźniły, była zapowiedziana reforma ustroju szkolnego,
polegająca zasadniczo na likwidacji gimnazjów i stworzeniu ośmioletniej szkoły
podstawowej oraz czteroletniego liceum. Taki ustój szkolny zaczyna stopniowo wchodzić w życie od września 2017 roku. Ostatecznie zatem Wskazania
Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania zatwierdzono podczas 375. Zebrania Plenarnego KEP w Warszawie w dniach 13-14 marca 2017 roku. Dokument ten podzielony został na
3

4

J. Borowicz, Przygotowanie bezpośrednie młodzieży w Polsce do sakramentu bierzmowania.
Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin 2017, s. 48.
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce, Kraków 2010, s. 48.
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następujące części: wprowadzenie teologiczne, wprowadzenie pastoralne, wskazania organizacyjne, wskazania dotyczące treści, wskazania metodyczne oraz
propozycja tematów poszczególnych spotkań i celebracji.
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne
Wskazania KEP odnośnie do sakramentu bierzmowania rozpoczyna wprowadzenie teologiczne i pastoralne, opracowane przede wszystkim na podstawie
takich dokumentów, jak pontyfikał Obrzędy Bierzmowania5 oraz Katechizm
Kościoła Katolickiego6. Oczywiście Wskazania nie mają na celu zastępowanie powyższych dokumentów, dlatego wprowadzenie teologiczne ograniczone zostało
do niezbędnego minimum. Przypomniano w nim, że bierzmowanie jest jednym
z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (a nie sakramentem dojrzałości) oraz
że stanowi konieczne dopełnienie sakramentu chrztu7. Ta ostatnia kwestia zdaje
się dzisiaj szczególnie istotna w kontekście rezygnowania z przyjęcia sakramentu bierzmowania i powinna być wyraźnie podkreślana przez duszpasterzy oraz
katechetów.
Następnie w nawiązaniu do Katechizmu Kościoła Katolickiego (1285; 1303;
1304) biskupi przypominają, że bierzmowanie
(...) udziela przyjmującemu daru samego Ducha Świętego, głębiej zakorzenia go
w Bożym synostwie, ściślej jednoczy z Chrystusem, udoskonala jego więź z Kościołem, udziela mu specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia wiary, jej obrony słowem i czynem, a także do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by
nigdy nie wstydził się Krzyża. Bierzmowanie wyciska w duszy niezniszczalny znak,
„znamię”, pieczęć Ducha Świętego, która jest symbolem całkowitej przynależności
do Chrystusa i trwałego oddania się na Jego służbę8.

Także to syntetyczne wyjaśnienie skutków sakramentu bierzmowania jest
niezwykle istotne, gdyż ma duży potencjał motywujący do przyjęcia tego sakramentu9.
Ważną kwestią uregulowaną we Wskazaniach jest podział całości przygotowania do sakramentu bierzmowania na przygotowanie dalsze, bliższe
5
6
7

8
9

Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1995.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
Por. P. Mąkosa, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy
rozwoju, Lublin 2009 s. 232; J. Królikowski, Umocnienie i dopełnienie chrztu. Z teologii
bierzmowania jako sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego, w: Dzisiejszy bierzmowany: problemy i wyzwania, red. J. Stala, Kielce 2005, s. 35-52.
Wskazania KEP, 3.
Cz. Krakowiak, Bierzmowanie. Sakrament inicjacji chrześcijańskiej, Lublin 2005, s. 43.
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i bezpośrednie. Doprecyzowanie tej kwestii było konieczne, gdyż dotychczas
różnie je rozumiano. W świetle Wskazań przygotowanie dalsze
(...) dokonuje się od wczesnego dzieciństwa w rodzinie, następnie poprzez udział
w lekcjach religii (katechezie) w szkole, a także w katechezie parafialnej przygotowującej do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii10.

Z kolei przygotowanie bliższe realizowane jest podczas lekcji religii i katechezy parafialnej (jeśli taka jest organizowana). Jednocześnie oczekuje się,
że kandydaci do bierzmowania będą brać systematyczny udział w niedzielnej
i świątecznej mszy świętej11. Z kolei przygotowanie bezpośrednie powinno polegać na udziale w spotkaniach formacyjnych w parafii, celebracjach liturgicznych,
a także rekolekcjach lub dniach skupienia12. Przypomniana została konieczność
przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, aby przyjąć bierzmowanie
w stanie łaski uświęcającej.
Wprowadzenie teologiczne i pastoralne umieszczone we Wskazaniach KEP,
pomimo zwięzłej formy, przypomina o podstawowych kwestiach, tj. inicjacyjnym charakterze bierzmowania, skutkach przyjęcia tego sakramentu czy
etapach przygotowania.
Wskazania organizacyjne
W przeciwieństwie do kwestii teologicznych i pastoralnych, które ze zrozumiałych względów są syntezą dotychczasowego nauczania Kościoła, Wskazania
KEP wprowadzają wiele nowych rozwiązań organizacyjnych. Konsekwencją
zmiany systemu szkolnictwa w Polsce była na przykład konieczność ustalenia
optymalnego wieku, w którym udzielano by sakramentu bierzmowania. Wbrew
pozorom nie była to łatwa decyzja ze względu na duże rozbieżności pomiędzy
diecezjami, a także poszczególnymi parafiami13. Z jednej strony domagano się
przesunięcia udzielania bierzmowania na dalsze lata edukacji, tak aby kandydaci
byli bardziej dojrzali i bardziej świadomie przyjęli ten sakrament. Z tego względu pojawiały się propozycje, aby bierzmowania udzielać np. w drugiej klasie
liceum, technikum czy szkoły branżowej. Miało to z jednej strony zapewnić
wymaganą dojrzałość, a z drugiej nie kolidować z egzaminami maturalnymi czy
10
11
12

13

Wskazania KEP, 5a.
Wskazania KEP, 5b.
Wskazania KEP, 5c; por. T. Panuś. Inicjacja do sakramentu bierzmowania – gimnazjum, w:
Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości, red. K. Kantowski, Warszawa 2004, s. 68.
J. Borowicz, Przygotowanie bezpośrednie młodzieży w Polsce do sakramentu bierzmowania.
Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Lublin 2017, s. 27.
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zawodowymi. Jednocześnie bardzo mocno optowano za udzielaniem bierzmowania na zakończenie szkoły podstawowej, argumentując, że jest to najlepszy
czas od strony organizacyjnej, kiedy kandydaci nie wyjeżdżają jeszcze do szkół
w większych ośrodkach miejskich i mogą brać udział w formacji parafialnej do
tego sakramentu. Ostatecznie zatem podjęto decyzję, że przyjęcie bierzmowania
następuje najwcześniej na zakończenie VIII klasy szkoły podstawowej14. Taka
decyzja bez wątpienia ma swoje racje i od strony organizacyjnej wydaje się dobrym rozwiązaniem. Pozostaje jednak poważna obawa o dwie kwestie. Z jednej
strony chodzi o dość młody wiek przystępujących do bierzmowania (młodszy
niż aktualnie) i związany z nim poziom rozwoju intelektualnego, emocjonalnego czy religijnego. Wydaje się, że z tego powodu trudniej będzie o skuteczną
ewangelizację czy katechezę15. Z drugiej strony pojawia się poważne niebezpieczeństwo, że młodzież po przyjęciu sakramentu bierzmowania w młodszym
wieku wcześniej zdystansuje się od Kościoła. Można bowiem z żalem stwierdzić,
że Kościół w Polsce wciąż nie znalazł sposobu na młodzież. Przeciwnie, z roku
na rok sytuacja wydaje się coraz trudniejsza. Skoro zatem już dzisiaj wiele osób
po przyjęciu bierzmowania zrywa więzi z Kościołem16, w przyszłości będzie
robić to wcześniej, a czas szkoły ponadpodstawowej może okazać się wręcz czasem emigracji z Kościoła17. Wskazania KEP dają teoretycznie możliwość przesunięcia bierzmowania na czas szkoły ponadpodstawowej, gdyż zawierają zapis,
że przyjęcie tego sakramentu „dokonuje się najwcześniej na zakończenie klasy
VIII”. Może on jednak skutkować tym, że różne diecezje stosować będą różną
praktykę, a to z kolei skomplikuje programowanie i tworzenie podręczników do
nauczania religii, które powinny uwzględniać czas przyjmowania sakramentów.
Kolejną kwestią organizacyjną, określaną przez Wskazania, jest czas trwania
przygotowania bliższego i bezpośredniego do sakramentu bierzmowania. Księża biskupi podtrzymali dotychczasową rekomendację, aby przygotowanie to
trwało trzy lata. Ze względu jednak na przesunięcie bierzmowania do klasy VIII
powinno ono obejmować uczniów z klas VI, VII i VIII18. Formacyjne spotkania
parafialne powinny zatem obejmować już dzieci w wieku 12-13 lat, co wymaga
przepracowania istniejących materiałów formacyjnych, zarówno od strony treści, jak i metod. Istniejące aktualnie pomoce do parafialnego przygotowania do
14
15

16
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Wskazania KEP, 5d.
Por. R. Murawski, Rozwój religijny, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red.
tenże, Warszawa 1989, s. 70–94.
Por. P. Mąkosa, Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy
rozwoju, Lublin 2009, s. 541.
Zob. J. Mariański, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian
społecznych, Lublin 2008.
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bierzmowania adresowane są bowiem do nieco starszej młodzieży, co jednak na
tym etapie rozwojowym ma niebagatelne znaczenie.
Nowy dokument podtrzymuje wcześniejsze regulacje19, według których
miejscem formacji do bierzmowania jest parafia zamieszkania, a nie parafia, na
której terenie leży szkoła20. Bezsprzecznym novum analizowanego dokumentu
jest jednak określenie minimalnej ilości spotkań dla kandydatów i rodziców.
Z wcześniejszych informacji wynika wręcz, że był to główny motyw powstania
Wskazań. Polscy biskupi postulują zatem, aby w każdej parafii przeprowadzone zostało przynajmniej 30 spotkań dla kandydatów do bierzmowania, w tym
5 celebracji. Jednocześnie mają odbywać się także spotkania z rodzicami (przynajmniej pięć spotkań)21. Warto zwrócić uwagę, że dokument KEP precyzuje
np. liczebność grup formacyjnych i określa ją na 12 osób. Wydaje się, że jest to
zdecydowany głos przeciwko powszechnie stosowanym spotkaniom w dużych
grupach, liczących czasami nawet ponad 100 osób. Ze względu na charakter
wspólnototwórczy i formacyjny spotkania muszą odbywać się w małych grupach22, choć organizacyjnie może przysparzać to pewnych kłopotów. Każdy
proboszcz powinien jednak zorganizować prowadzące takie spotkania osoby,
którymi oprócz księży mogą być „osoby konsekrowane, katecheci świeccy lub
animatorzy z ruchów i stowarzyszeń”23.
Wśród kwestii organizacyjnych Wskazania KEP poruszają także wybór
imienia. Ze względu na teologiczną łączność sakramentów chrztu i bierzmowania24 postuluje się pozostawienie imienia chrzcielnego. Jednocześnie jednak
dopuszcza się wybór nowego imienia, choć zasadniczo tylko w sytuacjach, gdy
imię chrzcielne nie jest związane z patronem chrześcijańskim25. Zapewne ta
kwestia rodzić będzie wątpliwości, zwłaszcza ze strony kandydatów do bierzmowania, gdyż wybór nowego imienia stanowił pewną „atrakcję” dla młodzieży.
Pozostanie także kwestia ujednolicenia zasad, gdyż zapewne trudno będzie przekonać kandydatów, że część z nich może wybrać sobie nowe imię, a pozostali
pozostaną przy imieniu chrzcielnym. Tę kwestię należy jednak zostawić roztropności poszczególnych duszpasterzy i katechetów.
Teologiczna bliskość chrztu i bierzmowania owocuje także postulatem, aby
świadkiem bierzmowania byli rodzice chrzestni. Z kolei „tam gdzie nie jest to
19

20
21
22
23
24
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Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce, Kraków 2010, s. 68.
Wskazania KEP, 9.
Wskazania KEP, 10-11.
Zob. H. Wrońska, Katecheza a małe grupy szkole i parafialne, Lublin 2007.
Wskazania KEP, 14.
Cz. Krakowiak, Bierzmowanie. Sakrament inicjacji chrześcijańskiej, Lublin 2005, s. 155.
Wskazania KEP, 16.
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możliwe, świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty
inicjacji chrześcijańskiej, ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem”26. W sprawach dotyczących świadków bierzmowania
biskupi wyjaśnili także ważną kwestię, która od wielu lat budziła kontrowersje,
a mianowicie, że rodzice naturalni nie mogą być świadkami przy bierzmowaniu27. W praktyce duszpasterskiej zdarzało się to dość często. Poza względami
praktycznymi, jako argument za takim rozwiązaniem przywoływano dokumenty II Polskiego Synodu Plenarnego, który stwierdzał: „Chrzestny powinien być
świadkiem bierzmowania. W ten sposób jaśniej zaznacza się związek między
chrztem a bierzmowaniem. Nie wyklucza się jednak wyboru osobnych świadków, zwłaszcza jeśli byliby to rodzice”28. Jest to jednak błędny zapis, sprzeczny
z Kodeksem Prawa Kanonicznego (Kan. 874; 893), który stawia świadkom bierzmowania takie same wymogi jak rodzicom chrzestnym29.
Wskazania dotyczące treści i metod
W analizowanym dokumencie Konferencja Episkopatu Polski podjęła także próbę ustalenia treści przygotowania do sakramentu bierzmowania. Zasadniczym
założeniem, obecnym już we wcześniejszych dokumentach, jest to, że w ramach przygotowania bezpośredniego akcent będzie spoczywał na ewangelizacji,
mistagogii i osobistym doświadczeniu a nie na przekazie wiedzy religijnej. Ta
ostatnia jest oczywiście potrzebna i wymagana od kandydatów, ale miejscem jej
przekazu i egzekwowania powinna być szkolna lekcja religii. We Wskazaniach
KEP określono dokładniej obszary treściowe, które mają zostać omówione w ramach katechezy parafialnej przygotowującej do bierzmowania. Należą do nich
następujące kwestie:
‒ kerygmat chrześcijański,
‒ sakrament chrztu wprowadzeniem we wspólnotę Kościoła,
‒ mistagogia sakramentu pokuty i pojednania,
‒ mistagogia sakramentu Eucharystii,
‒ mistagogia sakramentu bierzmowania30.
26
27
28
29

30

Wskazania KEP, 17.
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II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Liturgia Kościoła po Soborze Watykańskim II, nr 113.
P. Majer, Czy rodzice bierzmowanego mogą pełnić funkcję świadków bierzmowania?, w: Lex
tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi
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Biorąc zatem pod uwagę wcześniejsze wskazania, mówiące o przynajmniej
30 spotkaniach, w tym pięciu celebracjach, całość formacji polegałaby na przeprowadzeniu pięciu bloków tematycznych, z których każdy zakończony byłby
celebracją i do którego przypisane byłoby zadanie apostolskie. Kwestie te precyzuje VI rozdział Wskazań, zawierający propozycję konkretnych bloków treściowych i poszczególnych tematów spotkań. Autorzy tego dokumentu zakładają, że
przygotowanie bezpośrednie do sakramentu bierzmowania powinno rozpocząć
się od głoszenia kerygmatu chrześcijańskiego, choć kolejność poszczególnych
treści odbiega od tradycyjnego układu31. Wydaje się jednak, że jest to zabieg
celowy, gdyż następne bloki tematyczne powracają do treści kerygmatycznych,
np. dotyczących grzechu.
Pierwszy dział koncentruje się zatem na miłości Boga do człowieka i odpowiedzi wiary udzielanej na tę miłość. Tę odpowiedź kandydat do bierzmowania
powinien wyrazić explicite podczas celebracji, której myśl przewodnia brzmi:
„Jezus moim Panem i Zbawicielem”. Celebracja ta, będąca osobistym wyborem
Chrystusa, otwiera drogę do dalszych etapów formacji. Do pierwszego działu
tematycznego przypisane zostało także zadanie apostolskie mające polegać na
rozmowie o Jezusie z rówieśnikami.
Kolejny dział, składający się również z pięciu spotkań w małych grupach,
nosi tytuł Wierzę w Kościół i koncentruje się na umocnieniu bądź wzbudzeniu
wiary w zbawczą misję Kościoła katolickiego. Poszczególne spotkania mają być
poświęcone genezie i przymiotom Kościoła, a także sakramentowi chrztu wprowadzającemu do tej wspólnoty. Szczególny akcent spoczywać ma na ukazaniu
młodzieży właściwego miejsca w Kościele i udzieleniu pomocy w jego odnalezieniu. Zwieńczeniem tego działu jest refleksja nad dwoma sakramentami w służbie
komunii – święceń i małżeństwa. Odpowiedzią na treści usłyszane podczas spotkań formacyjnych ma być celebracja nosząca tytuł Moje miejsce we wspólnocie
Kościoła oraz zadanie apostolskie polegające na wzięciu udziału w spotkaniu
jednej ze wspólnot działających w parafii. To ostatnie zadanie może być trudne
do realizacji w małych, wiejskich parafiach, ale warto umożliwić młodzieży kontakt z członkami młodzieżowych ruchów i stowarzyszeń katolickich.
Następne trzy działy tematyczne mają charakter mistagogiczny, a więc pogłębiający udział w życiu sakramentalnym. Pierwszy z nich dotyczy sakramentu
pokuty i pojednania, a także ukazuje istotę grzechu i Boże miłosierdzie. Pomaga
także w przygotowaniu się do spowiedzi i podjęciu trudu permanentnego nawrócenia. W zamierzeniu autorów dział ten powinien kończyć się nabożeństwem pokutnym i przeżyciem sakramentalnej spowiedzi. Z kolei zadanie apostolskie polegać ma na podjęciu próby pojednania zwaśnionych osób.
31
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Kolejne pięć spotkań w małych grupach powinno zostać poświęconych
Eucharystii, a ich celem jest odkrycie jej bogactwa i wzbudzenie motywacji
do życia Eucharystią. Poszczególne tematy spotkań wyjaśniają istotę Eucharystii oraz koncentrują się na aktywnym udziale w mszy świętej. Ostatnie
spotkanie z tej serii poświęcone jest zobowiązaniom płynącym z udziału
w Eucharystii. Z kolei celebracja, będąca odpowiedzią na ten cykl spotkań,
nosi tytuł Pokarm mojego życia i ma pomóc w podjęciu decyzji o regularnym
przystępowaniu do Stołu Pańskiego. Proponowane zadanie praktyczne tym
razem zobowiązuje kandydatów do aktywnego włączenia się w przeżywanie
mszy świętej.
Ostatni dział tematyczny poświęcony został bezpośredniemu przygotowaniu do sakramentu bierzmowania i nosi tytuł Jestem gotowy. W czasie spotkań
w małych grupach analizowana ma być geneza i znaczenie sakramentu bierzmowania, Osoba Ducha Świętego i Jego dary. Jak jednak już zauważono wyżej,
w spotkaniach tego typu nie chodzi o przekaz wiedzy, ale o budowanie wiary
i wzmacnianie motywacji do prowadzenia chrześcijańskiego życia. Poczesne
miejsce zajmują także kwestie dotyczące przebiegu liturgii bierzmowania, w tym
dialogu szafarza z kandydatami. Akcent położony został także na przygotowanie duchowe do tego sakramentu, a więc przede wszystkim na skorzystanie
ze spowiedzi i trwanie w stanie łaski uświęcającej. Zwieńczeniem tego cyklu
spotkań ma być celebracja zatytułowana Duchu Święty, przyjdź!, będąca prośbą
o wylanie Ducha Świętego i otrzymanie Jego darów. Zadaniem praktycznym jest
z kolei podjęcie osobistego, dowolnego postanowienia związanego z przyjęciem
sakramentu bierzmowania.
Oprócz spotkań dla młodzieży po każdym bloku tematycznym przewiduje
się spotkania z rodzicami. Proponowana tematyka tych spotkań wygląda następująco:
−
−
−
−
−

odpowiedzialność za własną wiarę i przekaz wartości religijnych swoim dzieciom,
odpowiedzialność za Kościół i wspólnotę parafialną,
konieczność nieustannego nawracania się i przebaczania w rodzinie,
przeżywanie niedzieli i uroczystości religijnych w kościele i rodzinie katolickiej,
przygotowanie rodziny do właściwego przeżycia uroczystości bierzmowania
i podjęcie działań apostolskich przez jej członków32.

Trzeba także zwrócić uwagę na wskazania metodyczne, choć zasadniczo
są one zbieżne z wytycznymi zawartymi we wcześniejszych dokumentach.
Chodzi bowiem przede wszystkim o to, żeby nie stosować metod właściwych
dla dydaktyki szkolnej i mających na celu przekaz wiedzy. Autorzy Wskazań
podkreślają, że w przygotowaniu bezpośrednim do sakramentu bierzmowania,
32
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odbywającym się w środowisku parafialnym, należy stosować głównie metody biblijne i liturgiczne (medytacje, adoracje)33, a także metody aktywizujące
(dyskusyjne, dramowe, plastyczne)34. Chodzi w nich o zaangażowanie całego
człowieka a zwłaszcza jego woli, co pozwoli podjąć decyzje dotyczące osobistej
wiary i przynależności do Kościoła35.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na sformułowane we Wskazaniach wymogi,
aby kandydaci do bierzmowania brali regularny udział w mszy świętej, przystępowali do sakramentu pokuty a także aktywnie włączali się w życie parafii.
Zwieńczeniem tego dokumentu są natomiast sugestie, aby zorganizować rekolekcje wyjazdowe przed przyjęciem sakramentu bierzmowania i pielgrzymkę
po jego przyjęciu36.
Zakończenie
Wydane w 2017 roku Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania przypominają podstawowe
prawdy teologiczne i pastoralne a także wprowadzają nowe regulacje organizacyjne. Do najważniejszych z nich należy określenie, że minimalna liczba
spotkań formacyjnych powinna wynosić trzydzieści, w tym pięć celebracji liturgicznych. Ponadto określono, że sakrament bierzmowania udzielany będzie
najwcześniej na zakończenie VIII klasy szkoły podstawowej, a optymalny czas
formacji powinien wynosić trzy lata. Duże znaczenie ma także przedstawiona
propozycja tematów poszczególnych spotkań, celebracji i zadań apostolskich.
Należy mieć nadzieję, że wypracowane wskazania wpłyną na lepszą jakość formacji do bierzmowania.
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w: Lex tua veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, red. P. Majer,
A. Wójcik, Wydawnictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2010,
s. 501-507.
Mariański J., Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian
społecznych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008.
Mąkosa P., Katecheza młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Stan aktualny i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
Murawski R., Rozwój religijny, w: Teoretyczne założenia katechezy młodzieżowej, red. tenże, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1989, s. 70-94.
Panuś T., Inicjacja do sakramentu bierzmowania – gimnazjum, w: Katecheza w parafii.
Poszukiwanie tożsamości, red. K. Kantowski, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa
2004, s. 57-74.
Rakocy W., Mowa Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy. Model pierwotnego kerygmatu, „Roczniki Teologiczne” 45:1998, z. 1, s. 111–122.
Wrońska H., Katecheza a małe grupy szkole i parafialne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
Streszczenie
W marcu 2017 roku ukazały się nowe Wskazania Konferencji Episkopatu Polski dotyczące
przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W niniejszym artykule ukazane
zostały: geneza tego dokumentu, jego elementy konstytutywne oraz wskazania dotyczące
zarówno organizacji, treści, jak i wymiaru metodycznego. Szczególny akcent położony
został na omówienie nowych propozycji zawartych w tym dokumencie i dotyczących
treści parafialnego przygotowania do przyjęcia bierzmowania. Propozycje te koncentrują
się na ewangelizacji przez głoszenie kerygmatu oraz mistagogii zmierzającej do pogłębienia życia sakramentalnego. Analizie poddano także szereg kwestii organizacyjnych,
tj. czas trwania i miejsce formacji, częstotliwość i liczba spotkań oraz wybór imienia
i świadka.
Słowa kluczowe: bierzmowanie, katecheza parafialna, kerygmat, mistagogia
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Summary
Preparation for taking the sacrament of Confirmation in light of the
Instructions of the Polish Episcopal Conference from 2017
In March 2017 the new Instructions of the Polish Episcopal Conference concerning
preparation for taking the sacrament of Confirmation appeared. In this article one could
see: the genesis of this document, its constitutive elements, and indications regarding
both organization, contents, and methodological shape, as well. Considerable time has
been devoted to on discussing the new proposals comprised by this document and
concerning the parochial contents of preparation for taking Confirmation. These
proposals focus on evangelization through preaching the kerygma and mystagogy going
to deepen the sacramental life. The analysis covered also some organizational matters
such as time and place of formation, frequency and mount of meetings, and choice of
name and witness.
Keywords: Confirmation, parochial catechesis, kerygma, mystagogy
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Miłosierdzie Boga i miłosierdzie człowieka.
Perspektywa katechetyczna

Wprowadzenie
Problematyka miłosierdzia stała się przedmiotem zainteresowania licznych osób
w Kościele w związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym
Jubileuszem Miłosierdzia. Jubileusz ten, wbrew dotychczasowemu zwyczajowi,
nie był związany z rocznicą Wcielenia czy Odkupienia. Przyczyn ustanowienia
Jubileuszu papież Franciszek nie ujawnia wprost, ale z tekstu bulli Misericordiae
vultus można się domyślać, że ten szczególny dla Kościoła czas został związany
z 50. rocznicą zakończenia obrad II Soboru Watykańskiego, czytaną w roku
liturgicznym 2015/16 Ewangelią według św. Łukasza, która szczególnie często
podejmuje temat miłosierdzia1, wreszcie z palącą potrzebą mówienia współczesnemu światu o miłosierdziu Boga i odpowiedzi na nie w miłosiernej postawie
człowieka. Owocem Jubileuszu miało stać się uczynienie mocniejszym i skuteczniejszym świadectwa chrześcijan, którego świat bardzo dziś potrzebuje2.
To związanie owoców Jubileuszu ze świadectwem każe postawić pytanie
o katechetyczne implikacje pojęcia miłosierdzia. Albo inaczej: w jaki sposób pogłębienie świadomości miłosierdzia Boga i człowieka, które to pogłębienie było
zakładanym efektem Nadzwyczajnego Jubileuszu, może wpłynąć na katechezę?
Odpowiedzi na to pytanie postaram się udzielić, omawiając kolejno pojęcie
miłosierdzia Bożego i miłosierdzia człowieka, usiłując jednocześnie wyprowadzać z tego omówienia wnioski katechetyczne. Mam nadzieję, że staną się one
przydatne dla opracowywanych obecnie nowych programowych dokumentów
katechetycznych Kościoła w Polsce.
**

1
2

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Zob. zwłaszcza: papież Franciszek, Bulla „Misericordiae Vultus” (11.04.2015), 4, 9, 13, 16.
Tamże, 3.
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Miłosierdzie Boga – dar dla człowieka
W Piśmie Świętym miłosierdzie Boga jest określane dwojako. Najpierw jako
rahamim, co oznacza „instynktowne przywiązanie jednego stworzenia do drugiego”3 i wskazuje na „miejsce, źródło i głębię uczucia skłaniającego do podjęcia pewnych aktów litości”. Wiąże się etymologicznie z łonem matczynym4.
Komentując to wyrażenie w encyklice Dives in misericordia, św. Jan Paweł II
zauważa, że
(...) z najgłębszej, pierwotnej bliskości, łączności i więzi, jaka łączy matkę z dzieckiem, wynika szczególny do tegoż dziecka stosunek, szczególna miłość. Można
o niej powiedzieć, że jest całkowicie darmo dana, niezasłużona, że w tej postaci
stanowi ona jakąś wewnętrzną konieczność: przymus serca5.

Inny termin przekładany na język polski jako miłosierdzie to hen, względnie
hesed, oznaczający skłonność ku czemuś i wzajemną wierność wyrażaną przez
przymierze6. Ta wierność przymierzu cechuje w pierwszym rzędzie Boga, który „solidaryzuje się z nędznikiem i z pogrążonym w grzechach, okazuje swoją
łaskawość, to znaczy miłosierdzie i litość (od łacińskiego «misericordia» czyli
serce wrażliwe na nędzę)”7.
Tak rozumiane miłosierdzie staje się korzeniem historii zbawienia, nie tylko korzeniem, ale i siła napędową8. Bóg, mimo grzeszności człowieka, wciąż
okazuje swoją miłość, zawiera przymierza, którym jest wierny tak dalece, że
Jego Syn składa na ołtarzu krzyża ofiarę za grzechy człowieka. W ten sposób
dopełnia się obietnica Nowego Przymierza, w którym Bóg jest blisko człowieka,
najbliżej jak tylko może być, jako Emmanuel, a jednocześnie jest tej bliskości
wierny. Ta miłość i ta bliskość nie zna wyjątków9. Nierozerwalnie związana
z Nowym Przymierzem tajemnica Wcielenia powoduje, że dzięki Passze Chrystusa Jego Zmartwychwstanie i Wywyższenie staje się zapowiedzią naszego
3

4

5
6
7

8

9

J. Cambier, X. Léon-Dufour, „Miłosierdzie”, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Léon-Dufour, tłum. K. Romaniuk, Poznań-Warszawa 1985, s. 479.
X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, tłum. K. Romaniuk, Poznań 1998, s. 399
i nast.
Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia” (30.11. 1980), 4, przyp. 52.
J. Cambier, X. Léon-Dufour, Miłosierdzie, art. cyt., s. 479.
X. Léon-Dufour, Słownik Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 399. Autor odnosi się do następujących perykop: Lb 14, 17-19; Ps 103, 7-10; Iz 54, 7n; 55, 7; Łk 1, 54, 72; Mt 5, 7; 23, 23.
Szeroko na temat tych dwóch terminów określających miłosierdzie Boże pisze H. Witczyk,
Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki, Kielce 2015, s. 26 i nast. Zob. także S. Tokarek, Teologiczne podstawy nauki o Bożym Miłosierdziu, w: Nieść orędzie miłosierdzia, red. T.M. Dąbek, S. Tokarek, Warszawa 2015, s. 13 i nast.
KKK 605.
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zmartwychwstania, zapowiedzią naszego wywyższenia, a także powodem, że
mamy u Ojca Rzecznika Pośrednika. Zatem także prawda o miłosierdziu Boga
znajduje nowy wymiar, związany z działaniem Jezusa Chrystusa, który nie tylko
zasiada po prawicy Ojca, ale wstawia się za nami. To stąd wynika właśnie cała
teologia liturgii i pobożności związanej z miłosierdziem Boga.
Temat miłosierdzia Bożego pojawia się także w teologii patrystycznej. W ramach niniejszego opracowania nie ma miejsca na bardziej dogłębne omówienie
tego wątku, jednak warto przywołać jeden z reprezentatywnych cytatów z Orygenesa, który odnosi się do Bożego miłosierdzia obecnego w akcie stworzenia:
A zatem na podobieństwo tego obrazu został stworzony człowiek; dlatego też nasz
Zbawiciel, który jest obrazem Boga, poruszony miłosierdziem względem człowieka
stworzonego na Jego podobieństwo i widząc, że człowiek, odrzuciwszy Jego obraz,
przyjął obraz złego ducha, przepełniony miłosierdziem sam przybrał obraz człowieka i przyszedł do niego10.

Istotnym zagadnieniem dotyczącym miłosierdzia Bożego, ale też ważnym
dla teologii praktycznej, jest relacja między miłosierdziem Boga i jego sprawiedliwością. Problem ten dotyczy motywu, dla którego Syn Boży poniósł śmierć
na krzyżu, złożył Ofiarę za grzech człowieka. Tradycyjny sposób uzasadnienia
tego faktu wiązał się ze złożeniem zastępczej Ofiary za grzechy świata, by zadośćuczynić prawu, które naruszył grzech, i w ten sposób przywrócić sprawiedliwość. Taka koncepcja ma dość dobre uzasadnienie biblijne11, jej odbicie
znajduje się też w oficjalnym nauczaniu Kościoła12. Jednakże w swojej refleksji
nad Odkupieniem nauczanie św. Jana Pawła II poszło krok dalej, czemu dał on
wyraz w czasie homilii kończącej Krajowy Kongres Eucharystyczny Kościoła
w Polsce w roku 1987. Warto ten wywód przytoczyć:
Co znaczy „miłość do końca”? Znaczy naprzód, że świat stworzony przez Boga
z miłości – nosi w sobie wezwanie do miłości Boga. „Będziesz miłował Pana Boga
twego z całego serca i z całej duszy, i ze wszystkich sił” (Mt 22,37). To wezwanie
wpisane jest w samą strukturę stworzonego kosmosu. Ono „gwiazdy porusza i słońce”, jak czytamy w „Boskiej komedii” Dantego. To ono jest warunkiem, aby „świat”
był „kosmosem”. Tak. Cały świat – wszechświat: widzialny i niewidzialny. W świecie widzialnym znajduje się jeden podmiot, jeden punkt newralgiczny, w którym
to wezwanie do miłości staje się wymogiem sumienia: umysłu, woli i serca. Tym
10

11

12

Orygenes, Homilie o Księdze Rodzaju i Księdze Wyjścia, tłum. S. Kalinkowski, Kraków 2012,
s. 35.
Szerzej temat ten omawia A. Santorski, Soteriologiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła
II, „Warszawskie Studia Teologiczne” 2001, t. 14, s. 152 i nast..
Zob. KKK 602. Podobnie tę kwestię tłumaczy Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy
na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, s. 60.
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punktem newralgicznym jest człowiek. Będziesz miłował w imieniu wszystkich
stworzeń. Będziesz odpowiadał miłością na Miłość. Dzieje człowieka na ziemi potoczyły się inaczej. Od początku uległ podszeptowi płynącemu ze świata tych stworzeń
niewidzialnych, które odwróciły się od Stwórcy. Stworzony na obraz i podobieństwo Boga, człowiek uznał, że sam może być dla siebie „bogiem”. (...) Przebogate
energie miłości złożone w sercu człowieka zostały rozproszone, zatrzymując się
na samych rzeczach stworzonych. W rezultacie człowiek nie umiał dosyć miłować
ani swych bliźnich, ani nawet samego siebie, ani świata. Ulegał antymiłości. Bo
miłować można siebie i bliźnich, i świat, tylko miłując Boga: miłując nade wszystko.
A równocześnie: „Jakże może człowiek miłować Boga, którego nie widzi, jeśli nie
miłuje brata, którego widzi” (por. 1 J 4,20)? Brata pod tym samym dachem, przy
tym samym warsztacie pracy, na tej samej ziemi ojczystej. A dalej: poza jej granicami – na Zachód i Wschód, na Północ i Południe, coraz dalsze kręgi. Dlaczego Bóg,
który umiłował świat – a w świecie człowieka – dał Syna swego Jednorodzonego?
Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem, jednym z nas? Dlatego, ażeby w całym
wszechświecie stworzonym z miłości, Ktoś wreszcie odpowiedział taką samą miłością. Aby Ktoś wreszcie wypełnił swoim życiem i śmiercią owo wezwanie: „Będziesz
miłował z całego serca i ze wszystkich sił” (Mk 12,30). Aby Ktoś wreszcie umiłował
do końca: Boga w świecie. Boga w ludziach – i ludzi w Bogu13.

I to jest najbardziej istotne uzasadnienie Odkupienia. Rzutuje ono najpierw na relacje między miłosierdziem Bożym i Jego sprawiedliwością. Jest ona
w Bogu imperatywem miłości, czyli nie może być przeciwstawna miłosierdziu.
Ponadto takie ujęcie wprowadza w temat, który w przykazaniu miłości Boga
i bliźniego jest czymś naturalnym. Oto człowiek, który otrzymał wielką Bożą
miłość, jest adresatem miłosierdzia, jest wezwany, zmotywowany, ale też jakoś
zobowiązany do okazania miłosierdzia. To miłosierdzie, jeśli jest rozpatrywane
na poziomie sprawiedliwości, należy się najpierw Bogu. Naśladowanie Chrystusa miłosiernego to najpierw okazanie miłości Bogu, na wzór Chrystusa, który
na nieskończoną miłość Ojca odpowiedział – właśnie Ojcu – miłością do końca.
Tę miłość i tę odpowiedź przede wszystkim celebruje Kościół w tajemnicy Eucharystii14. Logicznym ciągiem dalszym dawania odpowiedzi miłości jest miłosierdzie i sprawiedliwość okazywane bliźnim na wzór Chrystusa, dla Chrystusa,
w Chrystusie15.
Nie bez znaczenia jest także zobaczenie Bożego miłosierdzia, co w oczywisty
sposób będzie podkreślać katecheza katolicka w kontekście procesu pojednania
13

14
15

Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej na zakończenie II Krajowego Kongresu
Eucharystycznego 14 VI 1987 w Warszawie, na pl. Defilad, w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do
Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005, s. 542 i nast.
A. Santorski, Soteriologiczne inspiracje w nauczaniu Jana Pawła II, art. cyt., s. 160 i nast.
M. Ouellet, Sprawiedliwość Przymierza, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red. L. Balter, Poznań
2003, s. 136.
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z Bogiem, a w szczególności sakramentu pokuty i pojednania. Miłosierdzie
Boże to dar dla człowieka; doznaje go już tu, na ziemi, gdy jako katolik przyjmuje sakramentalne przebaczenie. Ciągłe nawracanie się człowieka jest korzystaniem z tego daru miłosierdzia Bożego, które zostało urealnione w osobie
Jezusa Chrystusa. Bo poznanie miłosierdzia Bożego dokonuje się w Starym
Testamencie przez dzieła Boga, w Nowym Testamencie – przez doświadczenie
związku z Jezusem Chrystusem. Odpuszczenie grzechów, pierwszy dar Zmartwychwstałego (J 20,23), jest dopuszczeniem człowieka do udziału w Boskiej
naturze16.
Warto w tym miejscu spytać, co zmieniło się w postrzeganiu prawdy o miłosierdziu Bożym dzięki refleksji religijnej, mającej swoje źródło w popularyzacji
nabożeństwa według objawień św. Faustyny Kowalskiej. Kwestię tę przybliża
refleksja św. Jana Pawła II, który w książce Pamięć i tożsamość, będącej jego
duchowym testamentem, zauważył, że Jezusa
(...) święta Faustyna widziała jako Boga miłosiernego, kontemplując Go nie przede
wszystkim na krzyżu, ale raczej jako zmartwychwstałego i uwielbionego. Dlatego
swoją mistykę miłosierdzia związała z tajemnicą Wielkiej Nocy, w której Chrystus
jawi się jako zwycięzca grzechu i śmierci17.

Co to przesunięcie akcentów znaczy dla współczesnego rozumienia miłosierdzia Bożego? To przede wszystkim, że miłosierdzie jest nie tylko uniżeniem,
kenozą, ale nade wszystko triumfem, wywyższeniem, udziałem w wywyższeniu
Chrystusa Zmartwychwstałego. Takie ujęcie daje motywacje do uczestniczenia
w miłosierdziu Boga: przyjmowania jego daru w postaci pojednania oraz czynienia miłosierdzia ze względu na Boga. Nie trzeba przy tym przekonywać, że
to właśnie ujęcie jest szczególnie nośne w katechezie, przepowiadaniu i duszpasterstwie.
Lecz jest jeszcze jeden wątek, który wiąże się z tym rezurekcyjnym pojmowaniem miłosierdzia Bożego. Otóż ma ono na celu nie tylko przebaczenie człowiekowi, który idzie swoją, nazbyt często krętą drogą na tym świecie, ale nade
wszystko ma ono na celu obdarzenie zbawieniem. Miłosierdzie Boże winno być
pojmowane zatem na sposób eschatologiczny, a powiązanie go ze spotkaniem
ze Zmartwychwstałym, czyli Zwycięzcą grzechu i szatana, w sposób naturalny
ten eschatologiczny rys wydobywa. Obraz Boga budowany w procesie katechetycznym powinien ten rys ukazać jako zasadniczy18.

16
17
18

S. Tokarek, Teologiczne podstawy nauki o Bożym Miłosierdziu, art. cyt., s. 26.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, dz. cyt., s. 60 i nast.
Więcej na temat obrazu Boga zob. Z. Marek, Religia – pomoc czy zagrożenie edukacji?,
Kraków 2014, s. 91 i nast.
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Miłosierdzie człowieka – odpowiedź na dar Bożej miłości
Z miłosierdzia Bożego wynika w sposób naturalny i oczywisty imperatyw czynienia miłosierdzia przez człowieka wierzącego. Czasowniki, jakie wiąże Stary
Testament z czynami miłosiernymi, mają trojaki zakres. Pierwszy czasownik
chanan znaczy „okazywać łaskawą dobroć” i odnosi się do miłosierdzia, jakim
obdarzają siebie nawzajem krewni lub sprzymierzeńcy. Drugi czasownik chamal oznacza „współczuć, żałować kogoś, mieć litość”. Jego zakres znaczeniowy
odnosi się do miłosierdzia rozumianego jako ocalenie przed złem, karą, nieszczęściem. Trzeci czasownik chus oznacza „wzruszyć się” i odnosi się do miłosierdzia, którego źródłem jest czyjeś nieszczęście, bezradność i bezbronność19.
W Nowym Testamencie warto zwrócić uwagę zwłaszcza na trzy teksty
ewangeliczne, w omawianiu tematu szczególnie przydatne, odnoszące imperatyw czynienia miłosierdzia do Boga. Są to następujące perykopy: Łk 15,1-7,
Mt 18,21-35 oraz Mt 25,31-46. Pierwsza z nich to przypowieść o zagubionej
owcy, wskazuje na Boga, który się cieszy z powrotu zagubionego grzesznika.
Została ona włączona do rytu otwarcia drzwi świętych w Roku Miłosierdzia
w Rzymie i diecezjach całego świata20. Druga perykopa to przypowieść o nielitościwym dłużniku – poucza o konieczności darowania, skoro Pan każdemu
z nas tak wiele darował. Wreszcie trzecia to wizja Sądu Ostatecznego, która
mówi, że u kresu świata cała ludzkość, a u kresu życia każdy z ludzi będzie
sądzony z miłości.
Miłosierdzie jest okazywane przez Kościół i w Kościele. Wyraża się ono
w realizacji funkcji caritas, gdzie potrzebujący otrzymują dar serca ze strony
wspólnoty wierzących, ale także w liturgii, która w Kościele, dzięki posłudze
Kościoła i we wspólnym wyznaniu wiary, pozwala przyjąć obecne w sakramentach miłosierdzie. Wszystko to wieńczy posługa martyrii, świadectwa dawanego
o miłości Boga, przyjmowania tej miłości, by następnie się nią dzielić21.
Papieże XX i XXI wieku mocno podkreślali tę niezbywalność wymiaru miłosierdzia w zgłębianiu tajemnicy Kościoła. Pius XII zwracał uwagę na fakt, że
Kościół jest Ciałem Chrystusa, ale składa się też z grzeszników wezwanych do
skruchy22. Błogosławiony Paweł VI wskazywał na fakt, że miłosierdzie jest drogą
19
20

21

22

H. Witczyk, Miłosierdzie Pana od wieków i na wieki, dz. cyt., s. 19 i nast.
Por. Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, Celebracje miłosierdzia. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, Kraków 2015, s. 58 i nast.
L. Balter, Kościół jako sakrament Bożego miłosierdzia, w: Bóg bogaty w miłosierdzie, red.
L. Balter, dz. cyt., s. 168 i nast. Na temat sakramentów jako znaków miłosierdzia zob.
P. Warchoł, Miłosierny Bóg i miłosierny człowiek. Teologiczna interpretacja miłosierdzia
w nauczaniu Jana Pawła II, Wrocław 2007, s. 99 i nast.
Pius XII, Encyklika „Mystici Corporis Christi” (29.06.1943), 18.
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łączącą Kościół ze światem, zaś otrzymywanie miłosierdzia Bożego uznał za
źródło zobowiązania, by podjąć wysiłek umożliwienia wszystkim zbawienia23.
Święty Jan Paweł II, słusznie uznawany za papieża miłosierdzia, wskazał, że
„Kościół za swój naczelny obowiązek na każdym, a zwłaszcza na współczesnym
etapie dziejów, musi uznać głoszenie i wprowadzanie w życie tajemnicy miłosierdzia objawionej do końca w Jezusie Chrystusie”24. Benedykt XVI zauważył,
że powinność miłosierdzia dotyczy poszczególnych osób, a powinność ta staje
się konkretyzacją i spoiwem wspólnoty wierzących, czyli Kościoła. Poniekąd
miłosierdzie konstytuuje na swój sposób Kościół, ale nie jest to działanie oddolne, lecz dzieło Boże, które udziela miłosierdzia i w ten sposób Kościół zwołuje25.
Papież Franciszek zauważył, że „Kościół powinien być miejscem bezinteresownego miłosierdzia, w którym wszyscy mogą czuć się przyjęci, kochani, w którym
mogą doświadczyć przebaczenia i być zachęceni do życia zgodnego z Ewangelią”26. Reasumując, w nauczaniu ostatnich pontyfikatów miłosierdzie stało się
nieodzownym składnikiem nie tylko treści głoszenia, ale wszelkich wymiarów
jego działalności.
W tradycji katechetycznej utrwalił się schemat czternastu uczynków miłosierdzia: siedmiu co do ciała i siedmiu co do duszy. Wszystkie one mają swój
pierwowzór w pouczeniach biblijnych, zaś uczynki co do ciała zaczerpnięte są
ze wspominanej perykopy Mt 25,31-46. O uczynkach miłosierdzia wspomina
także w bulli Misericordiae Vultus papież Franciszek. Dokument wzywa wierzących, aby przemyśleli te uczynki, „co będzie sposobem na obudzenie naszego
sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam
coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla
Bożego miłosierdzia”27.
Istotne jest zachowanie równowagi pomiędzy obydwoma rodzajami uczynków miłosierdzia. Uznawanie samych uczynków co do ciała powoduje, że miłosierdzie zostaje zredukowane do dobroczynności i pozbawione głębi antropologii nieodzownie związanej z wiarą i Bożym zamiarem zbawienia człowieka.
Z kolei skupienie się jedynie na samych uczynkach co do duszy łatwo przeradza
się w obłudny spirytualizm, zamykający oczy na wołanie o chleb. Jedna i druga postawa jest niewłaściwa, zatem miłosierdzie, a co za tym idzie, katecheza
o miłosierdziu winna traktować człowieka integralnie. Adresatem miłosierdzia
Bożego, jak też miłosierdzia okazywanego przez uczniów Jezusa, jest cały człowiek, zarówno w swojej cielesności, jak i duchowości.
23
24
25
26
27

Paweł VI, Encyklika „Ecclesiam suam” (6.08.1964), 63.
Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, dok. cyt., 14.
Benedykt XVI, Encyklika „Deus caritas est” (25.12.2005), 20.
Papież Franciszek, Adhortacja „Evangelii gaudium” (24.11.2013), 114.
Papież Franciszek, Bulla „Misercordiae Vultus”, dok. cyt., 15.
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Ujęcie to domaga się jednak sprecyzowania, problemem może bowiem okazać się traktowanie uczynków miłosierdzia li tylko w znaczeniu zobowiązania,
dzielenia się dobrami, zarówno materialnymi, jak i duchowymi. Tymczasem
dar, jaki człowiek ofiaruje drugiemu, jest jednocześnie obdarowaniem samego
darczyńcy miłosierdziem Boga i zbliżeniem się do Jego miłości. Ta precyzacja
jest dla teologii praktycznej ważna, ponieważ otwiera, zwłaszcza w oddziaływaniu katechetycznym i duszpasterskim, na udział młodzieży w dziełach caritas
Kościoła i akcjach, a jeszcze lepiej w trwałej pomocy w ramach wolontariatu.
Włączanie młodzieży w dzieła miłosierdzia
(...) pozwala dotrzeć do drugiego człowieka, potrzebującego pomocy, i ułatwia odnalezienie sensu. Udział w pomocy charytatywnej, bezpośredniej, systematycznej,
wytrwałej, a nie związanej z jednorazową akcją czy happeningiem, uczy także odpowiedzialności za drugiego i zmusza jakoś do stawiania fundamentalnych pytań28.

Uczynki miłosierdzia winny być także ujmowane w kluczu opcji preferencyjnej na rzecz ubogich29. Warto stosować to pojęcie, zwłaszcza że jest ono nie
tylko nośne ideowo, ale także uzyskało przychylność nauczania ostatnich papieży30. W oczywisty sposób nie powinno się jednak przyjmować tego określenia
w jego zideologizowanej formie, skażonej skrajnie materialistycznym ujęciem
marksistowskim31. Pozostaje w mocy wezwanie papieża Franciszka, by „opcja na
rzecz ubogich” była przede wszystkim „kategorią teologiczną”, a dopiero potem,
jako wynik, kategorią „kulturową, socjologiczną, polityczną czy filozoficzną”32.
Takie ujęcie oznacza w praktyce zachowanie koniecznej łączności pomiędzy
miłosierdziem Boga i miłosierdziem człowieka.
We współczesnej dyskusji na temat miłosierdzia nie sposób pominąć wkładu kard. Waltera Kaspera. Jego książka, która, jak się wydaje, miała duży wpływ
na sposób wyrażania zagadnień związanych z miłosierdziem przez papieża
Franciszka, jako jedną z głównych tez stawia odnowienie spojrzenia na miłosierdzie dzięki kategorii empatii i współczucia (compassion). Zdaje się, że oba te
P. Tomasik, Apologia wiary jako zadanie nauczania religii, „Studia Katechetyczne” 2014,
t. 10, s. 22.
29
Na temat samego określenia zob. K. Ryczan, Opcja preferencyjna dla ubogich, w: Kompas
dla Kościoła trzeciego tysiąclecia, red. I. Dec, Wrocław 2002, s. 60; B. Giemza, Preferencyjna
opcja na rzecz ubogich jako znak wiarygodności Kościoła, „Studia Salvatoriana Polonica”
2013, t. 7, s. 238 i nast.
30
Por. Jan Paweł II, Encyklika „Sollicitudo rei socialis” (30.12.1987), 42; Papież Franciszek,
Adhortacja „Evangelii gaudium”, dok. cyt., s. 197 i nast.
31
Na temat ideologizacji tego pojęcia oraz prób przywracania go Kościołowi, podejmowanych przez Magisterium, zob. B. Giemza, Preferencyjna opcja na rzecz ubogich jako znak
wiarygodności Kościoła, art. cyt., s. 240 i nast.
32
Papież Franciszek, Adhortacja „Evangelii gaudium”, dok. cyt., 198.
28
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pojęcia Walter Kasper traktuje zamiennie, choć przypisuje im nieco inne rozłożenie akcentów. Emaptia wyraża się we współodczuwaniu, czego nie wyraża
do końca ze względu na swoją dwuznaczność polskie określenie „współczucie”.
Owocem tej emaptii jest „gotowość do niesienia pomocy”. Z kolei compassion
nie oznacza „sentymentalnego współczucia, litościwego zachowania”, bo „trzeba w nim dostrzec także słowo «passion» i pełne pasji zachowanie w obliczu
panujących w naszym świecie niesprawiedliwych stosunków”33. Ta intuicja jest
ważna, powoduje bowiem związanie człowieka – nie tylko jego woli, ale całego
człowieka – z imperatywem miłosierdzia. Tę intuicję można przyjąć niezależnie
od tego, czy podziela się, czy nie wnioski zawarte w tej książce, odnoszące się do
nauczania Kościoła na temat sakramentu pokuty34.
Zasada ujmowania miłosierdzia człowieka w kluczu uczynków miłosierdzia co do ciała i co do duszy powoduje, że niemożliwe jest oderwanie miłosierdzia człowieka od miłosierdzia Boga. Oznacza to w szczególności, że
celem okazywania miłosierdzia jest prowadzenie ludzi do nieba, a nie do piekła.
Opcja preferencyjna na rzecz ubogich, a także empatia i współczucie winny
wiązać się z kategorią znaną w teorii pedagogicznej pod nazwą paradoksu lekarza. Oznacza on, że lekarz nie może okazywać swojej empatii wobec pacjenta
tak dalece, by mu zaszkodzić. Podobnie dobry nauczyciel-wychowawca powinien współczuć ze swymi wychowankami, ale jednocześnie poprzez wymagania motywować ich do pracy nad sobą35. Tę zasadę można uogólnić i odnieść
do wszelkich działań chrześcijan. Okazać komuś miłosierdzie, to pomóc mu
w dojściu do zbawienia.
Dyskusja o miłosierdziu, także nauczanie, a jeszcze bardziej świadectwo miłosierdzia, to kwestie podstawowe dla współczesnej katechezy. Pewne wnioski, na
jakie należy zwrócić szczególną uwagę, zostały zawarte w tekście niniejszego
opracowania. Podsumowując ten szkicowy obraz, chciałbym podkreślić zagadnienie, które przewijało się też w trakcie referowania tematu jako jego leitmotiv.
Wyrażę tę myśl słowami ks. Zbigniewa Marka, który tak wiele czynił i czyni dla
lepszego zrozumienia, czym jest dobra katecheza, dobra, czyli zgodna z wolą
Boga.
Niezwykle ważne jest pytanie, czy idziemy na katechezę ze Słowem Bożym (Bogiem),
czy też samym słowem Bożym (przekazem o Bogu). Rozróżnienie to pozornie może
wydawać się mało znaczące, uważam jednak, że jego konsekwencje są dalekosiężne.
33

34
35

W. Kasper, Miłosierdzie. Klucz do chrześcijańskiego życia, tłum. R. Zajączkowski, Poznań
2014, s. 27 i nast.
Por. tamże, s. 179 i nast.
L. Witkowski, Podmiot jako humanistyczne wyzwanie dla pedagogiki (przeciw skrajnym
podmiotowcom), w: Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Kraków 1995, s.148.
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Używając określenia „Słowo Boże”, winniśmy w pierwszej kolejności pamiętać, że
jesteśmy na służbie żywego i osobowego Boga, że Jego tajemnicę i prawdę o Nim
staramy się przekazywać innym36.

I właśnie w taki sam sposób należy katechizować o miłosierdziu Boga
i człowieka, ale w pierwszym rzędzie nieść katechizowanym miłosiernego Boga,
dawać świadectwo człowieka przyjmującego to miłosierdzie i odpowiadającego
miłosierdziem na miłość Boga.
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Streszczenie
W związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka Nadzwyczajnym Jubileuszem
Miłosierdzia (8 grudnia 2015-20 listopada 2016) problematyka miłosierdzia stała się
przedmiotem zainteresowania licznych osób w Kościele. Owocem Jubileuszu miało stać
się uczynienie mocniejszym i skuteczniejszym świadectwa chrześcijan, którego świat
bardzo dziś potrzebuje. Dyskusja o miłosierdziu, nauczanie oraz świadectwo miłosierdzia to kwestie podstawowe dla współczesnej katechezy. Artykuł stanowi poszukiwanie
odpowiedzi na pytanie o katechetyczne implikacje pojęcia miłosierdzia. Za podstawową
zasadę katechizowania o miłosierdziu należy uznać konieczność odpowiadania miłosierdziem na miłość Boga, a okazać komuś miłosierdzie to pomóc mu w dojściu do
zbawienia.
Słowa kluczowe: miłosierdzie Boże, miłosierdzie człowieka, świadectwo
Summary
God’s mercy and the mercy of man. The catechetical perspective
Following the announcement of the Extraordinary Jubilee of Mercy (8 December
2015-20, November 2016) by Pope Francis, the issue of mercy has become an object of
interest for many people in Church. The fruit of the Jubilee was to make the Christian
evidence stronger and more effective, something that is needed by the world nowadays.
Discussions on mercy, teaching and the evidence of mercy are the fundamental issues
for contemporary catechesis. The article tries to find the answer for the question of the
catechetical implications of notion “mercy”. The basic principle of basing catechesis on
mercy is that one should accept the necessity to respond with mercy to God’s love, and
to show someone mercy is to help them to achieve salvation.
Keywords: God’s mercy, man’s mercy, evidence
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Słowo Boże
czynnikiem wspólnototwórczym katechezy

Wprowadzenie
We współczesnym świecie, w którym stosunki międzyludzkie często opierają
się na wymianie dóbr materialnych, pojawia się tęsknota do życia we wspólnocie. Relacje międzyosobowe urzeczowione, łatwo ulegające rozpadowi, rodzą
chęć do takiego życia, w którym każda osoba jest ważna jako taka, a nie jako
wykonawca jakiejś roli. Istotne jest zatem, aby w środowisku, w którym wychowuje się młody człowiek, relacje opierały się na zasadach wspólnotowych i aby
poszczególne podmioty, angażując się w wychowanie i katechezę, czyniły to
z poszanowaniem godności człowieka i tym samym wychowywały do współpracy z innymi. Rozwijanie i umacnianie tylko naturalnych odniesień osobowych
nie zbuduje jednak relacji interpersonalnych, których przedłużeniem będzie
wspólnota. Jeśli pragnie się ją osiągnąć, konieczne jest zespalanie więzi międzyosobowych z komunikacją Bosko-ludzką. Jedynie człowiek, który otworzy się na
słowo Boże, potrafi spotkać się w prawdzie i miłości z innymi ludźmi.
Wspólnotowy charakter katechezy
Jeżeli wspólnotowość jest znakiem czasu, to również katecheza powinna przestawić się z zaangażowania indywidualnego na wspólnotowe. Wspólnotowość
to jeden z podstawowych wymiarów katechezy. Wartości wspólnototwórcze
wynikają z samej jej natury.
Na teologiczne podstawy życia wspólnotowego wskazuje Objawienie Boże
i Magisterium Kościoła. Pismo Święte, mówiąc o człowieku, wskazuje na jego
**
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profil osobowy i społeczny. Sobór Watykański II odniósł się do tej prawdy
w sposób jednoznaczny. „Bóg stworzył ludzi nie do życia w odosobnieniu, lecz
do wytworzenia społeczności” (KDK 32), „chciał, by wszyscy ludzie stanowili
jedną rodzinę i odnosili się do siebie w duchu braterskim” (KDK 24).
Katechizacja jest procesem, w którego realizacji biorą udział czynniki rzeczowe, personalne i wspólnotowe. Te ostatnie odgrywają współcześnie wyjątkową rolę. Wiarę bowiem przekazuje się za pośrednictwem wspólnot i poszczególnych osób. Tym bardziej się ona rozwija, im dojrzalsi są ci, którzy ją przekazują.
Można powiedzieć, że przedmiotem owocnej katechezy mogą być tylko prawdy
realizowane przez wspólnotę kościelną. Stąd też rodzi się potrzeba, aby katecheta spełniał w katechezie funkcję interpretatora (DCG 35), który wnosi światło
i wyjaśnia, czym wspólnota żyje i co wyznaje. Dlatego Emilio Alberich formułuje tezę, że „bez wspólnoty wiary nie ma komunikacji wiary; bez dzielenia się
wiarą nie ma dojrzałości wiary”1.
Katecheza nie zwraca się wyłącznie do pojedynczych osób. Prowadzi – jak
uczą dokumenty katechetyczne – do dojrzałości wiary nie tylko poszczególnych
katechizowanych, ale i całą wspólnotę (DOK 221). Uświęcanie i zbawienie człowieka przez Boga dokonywało się we wspólnocie, którą stanowił naród wybrany
(por. KK 9). Działanie katechetyczne ma na celu tworzenie wspólnoty, ponieważ
w niej są warunki do rozwoju życia religijnego poszczególnych osób i całego
Kościoła.
Relacja personalna jest włączona w kontekst wspólnoty, będącej podmiotem
i środowiskiem katechezy. Emilio Alberich proponuje, aby w tym świetle zweryfikować również tradycyjny podział katechezy według wieku i ról społecznych
(katecheza dzieci, młodzieży, dorosłych, ludzi pracy, inteligencji itd.). Nie negując pozytywnych aspektów niektórych częściowych i czasowych podziałów ze
względu na bardziej skuteczną odpowiedź na potrzeby uczestników, należałoby
zawsze dawać pierwszeństwo całościowym formom katechezy we wspólnocie chrześcijańskiej, w której istnieje bogata wymiana doświadczeń między jej
uczestnikami, zajmującymi różne pozycje i odznaczającymi się różną wrażliwością. Doświadczenie potwierdza niewydolność katechezy, która pozbawia dzieci i młodzież dialogu międzypokoleniowego i szerszego kontekstu życiowego,
wzbogacającego wspólnotę2.
Przedstawiona opcja wspólnotowa nie może być rozpatrywana jako jedyna
i wyłączna, tak jakby katecheza była możliwa tylko we wspólnocie religijnej. Istnieją uznane formy katechezy indywidualnej, okazjonalnej, dla większej liczby
osób oraz katechezy realizowanej poprzez środki społecznego przekazu. Zawsze jednak pozostaje, nawet w tych przypadkach, podstawowe odniesienie do
1
2

E. Alberich, Katecheza dzisiaj, tłum. K. Misiaszek, Warszawa 2003, s. 235.
Tamże, s. 237.
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wspólnoty, jeśli pragnie się mieć gwarancję solidności i skuteczności katechezy.
Nie jest ona tylko sprawą danego katechety i konkretnej grupy. Właściwie pojęta
katecheza angażuje cały Kościół jako lud Boży, w którym osoby i wspólnoty
spełniają wspólne wszystkim i specyficzne zadania3.
Katecheza spotkaniem ze słowem Bożym
Chrześcijańska formacja w pierwszych wiekach zarówno w życiu kościelnym,
jak i domowym opierała się na Biblii. Za najdoskonalszą katechezę uważano
słuchanie słowa Bożego, rozważanie go, przyjęcie i realizowanie w życiu. W tym
duchu powstawały dzieła teologiczne Ojców Kościoła, którzy słowo Boga, kierowane do człowieka, interpretowali egzystencjalnie. Pismo Święte zajmowało
główne miejsce w nauczaniu, wychowaniu, liturgii i życiu codziennym. Ono
sprawiało, że żywy Chrystus stawał bezpośrednio podczas modlitwy w zgromadzonej wspólnocie (Łk 24, 12), komunikując się z tymi, którzy byli otwarci
na Objawienie. Według współczesnych dokumentów kościelnych katecheza powinna otworzyć się na Biblię i traktować ją jako swój trwały fundament i skarb
powierzony Kościołowi ze względu na Jezusa Chrystusa, którego głos nadal
brzmi przez Ducha Świętego w Kościele i w świecie (KO 24).
Bóg objawia się światu w różnym czasie i na różne sposoby. Fakty, osoby
i grupy społeczne niosą w sobie określone treści, a zarazem są znakami inicjatywy Bożej miłości. Ściśle się ze sobą wiążą, gdyż stanowią jeden proces
zbawczy, w którym Bóg objawia się człowiekowi, spotyka się z nim i przychodzi
mu z pomocą. Całą rzeczywistość słowa, zdarzeń, historii zbawczej zawiera
Pismo Święte4.
Biblia jest żywym słowem Bożym skierowanym do człowieka. Uobecnia
pośród ludzi zbawcze działanie Boga, który objawia się w Chrystusie. Słowo
Biblii to droga ku Bogu i możliwość dostępu do Niego przez Chrystusa5. Każde
działanie ewangelizacyjne − czy będzie to katecheza w małej grupie, czy homilia
podczas niedzielnej mszy świętej w parafii, grupa biblijna, krąg biblijny lub inne
formy − powinno umożliwiać wiernym poznanie Chrystusa i osobiste spotkanie
z Nim poprzez słowo Boże.
Biblia jest równocześnie księgą Boga o człowieku, podejmującą jego problemy i uświadamiającą sens ludzkiego istnienia. Księga ta ukazuje rzeczywistość
3
4

5

H. Wrońska, Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne, Lublin 2007, s. 296-299.
A. Kiciński, Moc Słowa Bożego. Podstawy teologiczne katechezy osób z niepełnosprawnością
intelektualną, w: Obecność Biblii w katechezie, red. H. Słotwińska, Lublin 2008, s. 195-210.
P. Goliszek, Logos – osoba w katechezie biblijnej, w: Obecność Biblii w katechezie, dz. cyt.,
s. 151-169.
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naturalną i nadprzyrodzoną w jednym procesie rozwojowym, stawia człowieka
w bliskiej relacji z Bogiem, w której centralną rolę odgrywa osoba Jezusa Chrystusa. Prawda zawarta w Biblii nie ma charakteru analitycznego i abstrakcyjnego, ale jest poglądowa, egzystencjalna i zobowiązująca6. Wyraża się przez słowa
i zdarzenia, które rozwijając się, tworzą historię zbawienia, rozumianą jako
nieustanna miłość Boża w życiu ludzkim, trwałe spotkanie i wolne przymierze
Boga z człowiekiem. W Piśmie Świętym, jako żywym słowie Bożym i ludzkim,
spotykają się i rozmawiają otwarte na siebie osoby. Bóg, pełen miłości Ojciec,
poszukuje człowieka. Człowiek, grzesząc, traci możność nawiązania z Nim
kontaktu, ale Bóg wciąż wykazuje inicjatywę i wznawia dialog. Człowiek zaś,
odczuwając ciężar grzechu i uświadamiając sobie brak szczęścia poza Bogiem,
tym bardziej Go poszukuje, pokłada w Nim nadzieję i oczekuje od Niego
pomocy7.
W tym kontekście nie wystarcza, by katecheza była lekcją o wszechmocnym
i sprawiedliwym Bogu. Powinna stać się wspólnotowym spotkaniem z Ojcem
(J 15.14), który w osobie Jezusa Chrystusa, przez Jego słowo, pogłębia przymierze. Ścisłe związki zachodzące między katechezą a Pismem Świętym, które
jest jej źródłem i podstawą, skłaniają, by ustawicznie rozbrzmiewał w niej głos
miłującego Boga, wzywający katechizowanych, jako partnerów zbawienia, do
współpracy. Katecheza powinna korzystać z Pisma Świętego, w którym Bóg
spotyka się z ludźmi. Przez nie i w nim ma nawiązywać osobowe kontakty, właściwe Bogu i człowiekowi. W tym znaczeniu „nauka wiary polega na pierwszym
miejscu na spotkaniu ze Słowem Bożym zawartym w Piśmie św., a nie na przekazywaniu statycznych sformułowań teologicznych”8.
By nie pomniejszyć wartości mowy Bożej do człowieka, istnieje potrzeba
poznania podstawowych zasad biblijnych, a także odniesienia apelu Bożego do
każdej epoki, do różnych środowisk i osób. Dyrektorium ogólne o katechizacji
zwraca uwagę, że katecheza, ukazując słowa Objawienia, powinna równocześnie wyjaśniać je nie tylko jako wspaniałe dzieła Boże, dokonane w przeszłości,
ale i jako znaki czasów, w których Bóg realizuje swój zbawczy plan (DOK 39).
Według tego dokumentu funkcją katechezy jest tłumaczenie istoty orędzia na
określony język kulturowy. Katecheza wiele traci na swej mocy i wpływie, jeśli
nie uwzględnia charakteru ludzi, do których się zwraca. Pismo Święte należy
więc rozważać w kontekście historycznych uwarunkowań jego powstawania,
6

7

8

M. Zając, Katechizacja z paradygmatem ewangelicznym, w: Obecność Biblii w katechezie,
s. 271-276.
H. Wrońska, Znaczenie wspólnoty w katechetycznym przepowiadaniu słowa Bożego, „Seminare” 2009, nr 26, s. 53-54.
J. Charytański, Katechetyka a teologia praktyczna, „Ateneum Kapłańskie” 1974, nr 391,
s. 222-246.
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ale przede wszystkim − co jest bardzo ważne − w odniesieniu do konkretnego
miejsca i zmieniającego się czasu, biorąc pod uwagę mentalność i przygotowanie ogólnokulturowe osób, które uczestniczą w katechezie. W reinterpretacji
Pisma Świętego, odczytującej głos Boży na dziś, dla konkretnej osoby i wspólnoty, trzeba pozostawać w związku z Kościołem, który ma prawo i obowiązek
strzeżenia depozytu wiary (por. DOK 44). Słowo Boże jest apelem, ale również
światłem, dzięki któremu człowiek rozpoznaje siebie. Katecheza ukierunkowana teologicznie i biblijnie, jest jednocześnie interpretacją egzystencjalną, gdyż
podejmuje się w niej zdarzenia, jakie miały miejsce dawniej i te dziejące się
obecnie, oraz konfrontuje się je z Objawieniem9.
Biblia jest żywym słowem Boga, któremu teologia nadaje wymiar sakramentalny. To słowo jest znakiem zewnętrznym, przez który Bóg daje łaskę i zbawia.
Nie opowiada ono jedynie o zbawieniu, ale swoją mocą kreatywną je urzeczywistnia. Zbawienie dokonuje się nie tylko poprzez sakramenty święte, zwłaszcza
Eucharystię, ale także przez głoszenie słowa Bożego. To dzięki słowu Bożemu,
pod wpływem Ducha Świętego, dochodzi do osobowego spotkania w Kościele
ze zbawiającym Chrystusem10.
Bez słowa Bożego, obecnego w Biblii, katecheza byłaby działalnością bezskuteczną. Kościół żyje mocą słowa Bożego, jest jego adresatem i depozytariuszem w głoszeniu go światu. Każda wspólnota kościelna, od najmniejszej
po największą, od małej grupy po parafię, gromadzi się i jednoczy dzięki słowu Bożemu. Dlatego w dokumentach soborowych znajdujemy jednoznaczne
stwierdzenie, że dla Kościoła staje się ono „podstawą i siłą żywotną, a dla dzieci
Kościoła umocnieniem wiary, pokarmem duszy, czystym i trwałym źródłem
życia duchowego” (KO 21). Biblia zatem nie jest dziełem kultury literackiej,
które snuje opowieści o Bogu i Jego objawieniu się ludziom. To żywe słowo
Boga kierowane do człowieka, nierozerwalnie związane z życiem Kościoła i jego
zbawczym pośrednictwem; to najwyższa reguła wiary, fundament i racja istnienia Kościoła11. Z Pisma Świętego czerpie inspirację duszpasterstwo biblijne
i katecheza grup religijnych.
Posoborowa odnowa Kościoła byłaby niemożliwa, gdyby nie towarzyszył
jej pogłębiony stosunek do słowa Bożego zawartego w Biblii. Dlatego wielkim
osiągnięciem Soboru Watykańskiego II było „przywrócenie Biblii Kościołowi”12.
9

10

11
12

P. Mąkosa, Teologia narratywna jako inspiracja dla współczesnej katechezy biblijnej, w: Obecność Biblii w katechezie, dz. cyt., s. 225-236.
G. Kusz, Katecheza z Pismem Świętym, w: Katechizacja różnymi metodami, red. M. Majewski, Kraków 1994, s. 24-26; por. tenże, Biblia w katechezie wczoraj i dzisiaj, w: Biblia
w nauczaniu chrześcijańskim, red. J. Kudasiewicz, Lublin 1991, s. 97-99.
S. Haręzga, Biblia w Kościele, Kraków 1998, s. 46-47.
Tamże s. 50.
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Nie oznacza to, że przedtem była ona nieobecna w Kościele. Była obecna, ale
niedostatecznie. Do świadomości wiernych nie docierała w pełni jako siła zdolna rodzić wiarę i ożywiać ją, a przez to budować Kościół Chrystusowy.
Wybrane metody biblijne w katechezie małych grup
Różne metody pracy z Pismem Świętym, czytania go i komentowania, będą miały głęboki sens pastoralny, jeśli będą służyć duchowej formacji członków grup
i ich misyjnemu posłaniu do innych ze słowem Bożym. Spośród wielu grup
i wspólnot religijnych, działających w Kościele, wybrane zostaną grupy należące
do Neokatechumenatu i Focolari, by zilustrować, jak w tych wspólnotach czyta
się i rozważa Pismo Święte.
Członkowie wspólnot neokatechumenalnych czytają i interpretują Pismo
Święte w aspekcie egzystencjalnym: co słowo Boże mówi człowiekowi o nim
i jego życiu13. Ponadto wierzą, że poprzez lekturę Biblii, liturgię i życie we
wspólnocie w każdym z nich będzie wzrastać łaska chrztu świętego. Liturgię
słowa Bożego na cotygodniowe spotkania opracowuje cztero- lub pięcioosobowy zespół, wybierany spośród członków wspólnoty. Przygotowanie odbywa
się w mieszkaniu jednego z nich i nazywa się „liturgią domową”, którą kończy
modlitwa dziękczynna i agapa.
Liturgia słowa Bożego odbywa się według stałego schematu: pieśń do
Ducha Świętego, wprowadzenie ogólne do czytań z podkreśleniem najważniejszych egzystencjalnych odniesień, oddzielne wprowadzenie do każdego
z czytań oraz wybranych pieśni po każdym czytaniu. Po czytaniach i pieśniach
następuje tzw. echo słowa Bożego, w którym zgromadzeni dzielą się swoimi
refleksjami, jak teksty Pisma Świętego odnoszą się do ich życia; jak ich życie
rozświetla i osądza usłyszane słowo Boże. Po „echu słowa Bożego” krótką, podsumowującą homilię wygłasza prezbiter lub główny odpowiedzialny grupy, jeśli
prezbiter jest nieobecny. Po homilii odbywa się powszechna modlitwa wiernych, kończąca się wspólną modlitwą Ojcze nasz, znakiem pokoju i kapłańskim
błogosławieństwem14.
Inną metodą czytania Pisma Świętego we wspólnotach neokatechumenalnych jest wspólnotowe studium historii zbawienia. Wspólnota zostaje podzielona na kilkuosobowe zespoły. Każdy z nich przystępuje do opracowania
wybranego tematu. Na bazie tematu głównego opracowuje się kilka krótszych
13

14

Zob. H. Wrońska, Rola Biblii w katechezie małych grup, w: Obecność Biblii w katechezie, dz.
cyt., s. 266-267.
Z. Kiernikowski, Neokatechumenat, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński,
W. Przygoda, M. Fiałkowski, Lublin 2006, s. 547-552.
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katechez. Po zrealizowaniu zadania wspólnota zbiera się na dniu skupienia,
który poświęcony jest kwestiom poruszonym w zagadnieniu15. Bogactwo metod czytania Pisma Świętego w Neokatechumenacie sprawia, że członkowie
wspólnoty mają kontakt ze słowem Bożym, rozważają je i komentują pod opieką
prezbitera.
Studiowanie Pisma Świętego z odniesieniem do życia to metoda stosowana
we wspólnotach Focolari. Szczególnie praktykowane są w nich tzw. słowa życia.
Wszechmoc i miłość Boga, objawiające się w Jego żywym słowie, domagają się
odpowiedzi na nie przez wypełnianie woli Bożej. Rozpoznawanie jej dokonuje
się poprzez słuchanie i interpretowanie słowa Bożego zawartego w Biblii. Są
to właśnie „słowa życia”, które realizowane na co dzień, dają przedsmak życia
wiecznego już tu, na ziemi16.
We wspólnotach Focolari obcowanie z Biblią polega na tym, że na każdy
miesiąc lub krótszy czas wybiera się jakąś myśl z Pisma Świętego z krótkim komentarzem egzegetycznym. Członkowie wspólnoty starają się wcielać ją w życie,
a na codzienne sytuacje patrzeć przez pryzmat danej prawdy. Spotkania grupowe służą wymianie doświadczeń: jak to robiono, na jakie trudności napotykano,
co osiągnięto itd.17
Prostą, a zarazem skuteczną metodę czytania Pisma Świętego zaproponował
Karol Mesters. Wychodząc od fundamentalnej prawdy, że Bóg wpływa na nasze
życie, że ma ono związek z Bogiem, organizował spotkania biblijne składające
się z trzech części: lektury życia, lektury tekstu biblijnego i połączenia słowa
Bożego z życiem. Najpierw należy usłyszeć i zrozumieć pytania, jakie stawia
człowiekowi życie. Odpowiedzi na te pytania słuchacze powinni szukać na kartach Pisma Świętego, ponieważ słowo Boże jest uniwersalne i zawiera odpowiedzi na nurtujące nas problemy życiowe. Medytację nad tekstami biblijnymi
rozpoczyna modlitwa do Ducha Świętego, a następnie animator grupy dokonuje
krótkiego wprowadzenia do tekstu biblijnego. Jeśli tekst był niejasny, odczytuje
się go nawet kilka razy. Po refleksji i kontemplacji słowa Bożego przechodzi się
do etapu łączenia go z problemem, jaki niesie codzienne życie. Gdyby uczestnicy nie mogli sami poradzić sobie ze zrozumieniem tekstów Pisma Świętego,
mogą odwołać się do znawców, biblistów, by niezrozumiałe fragmenty objaśnili
15
16
17

Tamże, s. 549.
Zob. Wrońska, Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne, dz. cyt., s. 215-216.
Wspólnoty Focolari wydają własny miesięcznik „Città nuova”, w którym ogłaszają myśl
z Pisma Świętego na dany miesiąc, dodając do tekstu krótki komentarz, zaaprobowany
przez władze kościelne. Tekst ten jest czytany i rozważany we wszystkich krajach na całym
świecie, wszędzie tam, gdzie wspólnoty Focolari dotarły ze swoją misją i metodami czytania Biblii. Taki stosunek ukazuje wspólnototwórczą i unifikującą moc słowa Bożego bez
względu na wiek członków wspólnoty, ich wykształcenie, tradycje kulturowe i wykonywane zawody.
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im zgodnie z prawdą zawartą w słowie Bożym. Spotkanie biblijne kończy się
modlitwą dziękczynną lub śpiewem18.
Katecheza, która ze swej natury jest formą posługi słowa, prowadzącą do
budowania Kościoła jako Mistycznego Ciała Chrystusa, wyrasta z Pisma Świętego i uczestniczy w procesie kształtowania dojrzałej wiary, obejmującej całe życie
chrześcijańskie. Katechezie w zlaicyzowanym i pluralistycznym społeczeństwie
potrzebne jest doświadczenie wspólnoty. Wspólnota stwarza możliwości skutecznego przepowiadania słowa Bożego oraz dzielenia się wiarą i doświadczeniem religijnym.
Bibliografia
Alberich E., Katecheza dzisiaj, tłum. K. Misiaszek, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa
2003.
Bednarz M., Metoda czytania Pisma Świętego w grupach, opracowana przez Karola Mestersa, w: Scrutamini scripturas. Księga jubileuszowa z okazji jubileuszu ks. prof. S. Łacha, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1980.
Charytański J., Katechetyka a teologia praktyczna, „Ateneum Kapłańskie” 1974, nr 391,
s. 222-246.
Kiciński A., Moc Słowa Bożego. Podstawy teologiczne katechezy osób z niepełnosprawnością intelektualną, w: Obecność Biblii w katechezie, red H. Słotwińska, Wydawnictwo
Gaudium, Lublin 2008.
Kiernikowski Z., „Neokatechumenat”, w: Leksykon teologii pastoralnej, red. R. Kamiński,
W. Przygoda, M. Fiałkowski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
Kusz G., Katecheza z Pismem Świętym, w: Katechizacja różnymi metodami, red. M. Majewski, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa Salezjańskiego, Kraków 1994.
Mąkosa P., Teologia narratywna jako inspiracja dla współczesnej katechezy biblijnej,
w: Obecność Biblii w katechezie, red H. Słotwińska, Wydawnictwo Gaudium, Lublin
2008.
Wrońska H., Katecheza a małe grupy szkolne i parafialne, Wydawnictwo KUL, Lublin
2007.
Wrońska H., Rola Biblii w katechezie małych grup, w: Obecność Biblii w katechezie, red
H. Słotwińska, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.
Wrońska H., Znaczenie wspólnoty w katechetycznym przepowiadaniu słowa Bożego, „Seminare” 2009, nr 26, s. 53-54.
Zając M., Katechizacja z paradygmatem ewangelicznym, w: Obecność Biblii w katechezie,
red H. Słotwińska, Wydawnictwo Gaudium, Lublin 2008.

18

Zob. M. Bednarz, Metoda czytania Pisma Świętego w grupach, opracowana przez Karola
Mestersa, w: Scrutamini scripturas. Księga jubileuszowa z okazji jubileuszu ks. prof. S. Łacha,
Kraków 1980.

Słowo Boże czynnikiem wspólnototwórczym katechezy

755

Streszczenie
W pierwszych wiekach formacja chrześcijańska w życiu Kościoła i w domu oparta była
na Biblii. Słuchanie Słowa Bożego, podejmowanie refleksji nad nim, przyjęcie go i wdrożenie w praktykę życia codziennego uznawano za najdoskonalszą katechezę. Pismo Święte zajmowało pierwsze miejsce w edukacji i życiu codziennym. Współczesna katecheza
powinna pozostawać w bliskiej relacji z Pismem Świętym. Bez Słowa Bożego obecnego
w Biblii katecheza byłaby nieskuteczną aktywnością.
Kościół posoborowy odkrył nową rzecz: bezcenną wartością dla katechetycznego
duchowego duszpasterstwa jest wspólnota. Jako że nie można sobie wyobrazić chrześcijańskiej wspólnoty bez dobrej katechezy, to niemożliwe, by stworzyć dobrą katechezę
bez udziału wspólnoty. Szczególne znaczenie wspólnoty w katechetycznym przekazaniu
Słowa Bożego nie może być niedocenione. Proklamowanie Słowa Bożego w katechezie
nie jest kierowane do indywidualnych osób, lecz do całej wspólnoty. To członkowie
wspólnoty są odpowiednimi adresatami przesłania zbawienia, a ich wiara przyczynia
się do wzrostu wiary innych. Wspólnota, w której Słowo Boże jest głoszone, pomnaża
formacyjną efektywność swoich członków, sprzyja warunkom pogłębiania interpersonalnych relacji, dzielenia się wiarą, rozwija i pogłębia braterską miłość.
Słowa kluczowe: komunikacja wiary, wspólnota, wspólnotowość, wychowanie
do wspólnoty
Summary
God’s Word – the community as the creative factor of catechesis
In the first centuries, Christian formation in the life of the Church as well as in the
home was based on the Bible. Listening to the Word of God, reflecting on it, accepting
it and putting it into practice in daily life was considered the most perfect catechesis.
Sacred Scripture took first place in teaching, educating and everyday life. Contemporary
catechesis should also remain in close relation to Sacred Scripture. Without the Word of
God present in the Bible, catechesis would be an ineffective activity.
The Post-Conciliar Church discovered anew that the community is of priceless
value for catechetical spiritual ministries. As one cannot imagine the Christian
community without good catechesis, so it is impossible to conceive of good catechesis
without the participation of the community. The significance of the community in
catechetical delivering of the Word of God cannot be underestimated. Proclaiming the
Word of God in catechesis is not just directed to individual people, but to the entire
community. They are the appropriate addresses of the message of salvation, contributing
to the growth of the faith community. The community, in which the Word of God is
proclaimed, multiplies the formation effectiveness of its members, fosters the conditions
for deepening interpersonal relationships, for sharing faith, and develops and deepens
brotherly love.
Keywords: communications of faith, community, communion, bringing up for
community

756

757

Marek Korgul*
Jarosław Kowalczyk**

Poradniki metodyczne – szansa i wyzwanie
dla polskiej katechezy

Wprowadzenie
W ostatnich latach pojawiały się liczne pomoce do nauczania religii w szkole.
Pod tym względem Kościół może poszczycić się naprawdę dużymi osiągnięciami. Wiele z tych pomocy jest akceptowanych przez katechetów, wobec innych
pojawia się szereg uwag krytycznych i oczekiwań. Zdarza się nawet, że podczas
rozmów z katechetami pojawia się określenie „udręczniki”. Nie ulega wątpliwości, że bardzo ważną pomocą w codziennej pracy katechety jest zarówno podręcznik dla ucznia, jak i poradnik przeznaczony dla nauczyciela. Z jednej strony
są katecheci oczekujący bardzo szczegółowych propozycji, a nawet swoistych
instruktaży metodycznych, zawierających przepisy, których stosowanie wręcz
automatycznie spowoduje realizację celów katechezy. Inni z kolei uważają, że
podręcznik metodyczny powinien podawać jedynie ogólne propozycje, a nie
konkretne scenariusze zajęć.
Od września 2017 roku będzie wdrażana reforma edukacji, która spowoduje konieczność opracowania przez Kościół nowej podstawy programowej,
programów nauczania, a w konsekwencji przygotowania podręczników do
nauki religii oraz poradników metodycznych dla katechetów. Warto w tym
kontekście postawić sobie pytanie, jaki powinien być i co powinien zawierać
optymalny podręcznik metodyczny, który nie ograniczy katechetów twórczych,
natomiast innym pomoże skutecznie zrealizować cele danej jednostki. Sprawa
jest o tyle ważna, że dużo więcej uwagi poświęca się podręcznikom dla ucznia,
**
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tzw. katechizmom, niż podręcznikom dla katechetów – poradnikom metodycznym.
Założenia teoretyczne
Najogólniej mówiąc, podręcznikiem metodycznym jest książka, wydana w formie
tradycyjnej lub elektronicznej, zawierająca propozycje metodyczne dla nauczyciela, będące dla niego pomocą w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć. Analogicznie jak w przypadku podręcznika ucznia podręcznik metodyczny jest także
(...) celowym, ukierunkowanym układem materiałów dydaktycznych, odpowiadającym zasadniczym założeniom tematycznym programu kształcenia, reprezentującym najnowsze treści, zgodnie z wyznaczonymi celami nauczania i zasadami
dydaktycznymi, formami i metodami nauczania, przy zapewnieniu kontroli i oceny
wyników1.

Według ks. Jana Szpeta, podręcznik dla nauczyciela stanowi po prostu „pomoc
w skutecznym kierowaniu procesem kształcenia”2. Jego zdaniem, można wskazać na trzy typy tych podręczników:
(...) książka formułująca zasadnicze problemy w ujęciu merytorycznym i metodycznym, książka zawierająca jedynie wskazówki metodyczne, poradnik, na który
składają się uszczegółowione cele kształcenia, metody pracy z podręcznikiem, przykłady lekcji z wykorzystaniem podręcznika oraz podstawowej literatury z zakresu
dydaktyki nauki danego przedmiotu, przydatnej nauczycielowi uczącemu określony
poziom wiekowy3.

Według Józefa Półturzyckiego, zadaniem poradnika metodycznego jest
wskazywanie nauczycielowi, w jaki sposób powinien on realizować zadania
przedmiotowe i wychowawcze, „na co może liczyć i jakie zagadnienia będą wymagały powtórzenia i uzupełnień, gdzie można znaleźć pomoc dla siebie i swoich uczniów”4. Zdaniem wspomnianego autora, w podręczniku metodycznym
doświadczeni autorzy mogliby przedstawiać wypracowane w praktyce, a więc
podczas wieloletniej pracy z uczniami, metody realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
Z kolei Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku podaje, że przez podręczniki
dla nauczyciela rozumie się przede wszystkim poradniki metodyczne, instrukcje
1
2
3
4

Cyt. za: J. Szpet, Dydaktyka katechezy, Poznań 1999, s. 245.
Tamże, s. 259.
Tamże.
J. Półturzycki, Dydaktyka dla nauczycieli, Toruń 1997, s. 245.
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i zbiory szczegółowych komentarzy do realizacji następujących po sobie tematów zajęć. Istotną cechą tych podręczników jest ich powstawanie jednocześnie z programem nauczania, podręcznikami dla ucznia i kompletem środków
dydaktycznych. Wszystkie te elementy stanowią integralną całość5. Autorami
poradników są na ogół twórcy programów i podręczników dla ucznia. Poradniki metodyczne mają dwie warstwy treściowe: metodycznej wiedzy i wskazówek oraz merytoryczną. Poradnik metodyczny stanowi pomoc dla nauczyciela
przez: omówienie ogólnych założeń programu nauczania w danej klasie, wskazanie najważniejszych zagadnień, zaproponowanie logicznego i dydaktycznego
układu materiału, dostarczenie merytorycznych informacji dotyczących trudniejszych treści, wskazanie fachowej literatury naukowej i popularnonaukowej,
przedstawienie propozycji metodycznych z podziałem materiału na jednostki
lekcyjne, propozycję sposobu realizacji zajęć, a także wskazówki dotyczące powtarzania, utrwalania i kontroli pracy uczniów6.
Między ogólnością a szczegółowością poradników
Poradnik metodyczny powinien stanowić tzw. obudowę do podręcznika ucznia
i przybrać postać bądź scenariuszy – gotowych konspektów lekcji lub uwag
i propozycji pomocnych w tworzeniu konspektu7. Do dziś istnieją jednak rozbieżności stanowisk odnośnie do poziomu szczegółowości poradników. Zdaniem ks. Piotra Tomasika, poradnik zawierający szczegółowy scenariusz lekcji
ma swoje uzasadnienie w przypadku początkujących nauczycieli, natomiast
osoby mniej twórcze mogłyby się ograniczać do odtwarzania na lekcji cudzego
pomysłu. To dlatego pojawia się postulat, by podręcznik zawierał jedynie ogólne
wskazania, główne propozycje, natomiast decyzję o ich wykorzystaniu czy pominięciu należy pozostawić katechetom. Sprawa jest o tyle delikatna, że nie jest
łatwo zakwalifikować jednych katechetów do grupy osób przeciętnych czy wręcz
słabych, a innych do bardziej twórczych czy wręcz utalentowanych. Prawdą
jest, że poradnik musi być napisany dla wszystkich, wiadomo również, że nie
da się opracować idealnego poradnika, tj. takiego, który zadowoliłby każdego
w jednakowym stopniu.
Doświadczenie wynikające z obserwacji zajęć pokazuje jednak, że katecheci w większości sugerują się opracowaniem zawartym w poradniku. Jeśli
5

6
7

J. Hanisz, „Podręcznik”, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Warszawa 2005, s. 463.
Tamże.
P. Tomasik, Podstawowe założenia podręczników do nauczania religii w szkole, w: Język
katechezy, red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 2008, s. 50.
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propozycja w nim podana jest zbyt ogólna i pozwala na wiele dowolności, katecheci gubią się i trudno jest dostrzec logiczny ciąg prezentowanych na katechezie treści. Jeśli dodatkowo brakuje wnioskowania, odniesień do życia uczniów,
pojawia się sporo improwizacji, a nawet chaosu. Przekłada się to natychmiast
na stopień zainteresowania uczniów, na ich aktywność i utrzymanie porządku:
jeśli katecheta nie jest do końca przekonany o zasadności jakiegoś elementu, nie
potrafi kontynuować myśli przewodniej, dobrać tekstów o istotnym znaczeniu,
a pominąć drugorzędne, to cóż dopiero mówić o uczniach. Lepiej więc podać
w poradniku propozycję na tyle szczegółową, że katecheta twórczy i utalentowany nie będzie niczym ograniczony w swojej inwencji, natomiast ów przeciętny,
nawet jeśli odtworzy lekcję według podanej propozycji, to uczyni to zgodnie
z zamierzeniem autora i osiągnie postawiony cel.
Należy w pełni zgodzić się z uwagą, że podręcznik nie powinien stanowić
kanwy dla mało twórczych nauczycieli, którzy chcieliby nauczać „metodą paznokciową”8. Trzeba też zgodzić się z poglądem, iż w dotychczasowym obiegu
funkcjonują podręczniki będące zbiorem cytatów, wypisów biblijnych lub z Katechizmu Kościoła Katolickiego, „gdzie tekst odautorski prawie nie występuje,
a poradnik metodyczny sugeruje analizę (zwykle wedle jednej sztampy dydaktycznej, czyli w grupach) któregoś dokumentu wiary”9.
Nie ma zapewne katechety, który nie oczekiwałby idealnego podręcznika
do nauki religii, ułatwiającego mu pracę z uczniami. W przypadku katechezy
chodzi jednak nie tylko o przekaz wiedzy religijnej, ale także o realizowanie celu
wychowawczo-formacyjnego, dotyczącego kształtowania określonych postaw
religijnych, wynikających z określonego tematu zajęć. Zróżnicowane potrzeby i oczekiwania mogą wynikać z cech charakteru katechety, jego osobowości,
kompetencji, indywidualnych predyspozycji. Wynika z tego, że niemożliwe jest
opracowanie takiego podręcznika, który zadowoliłby wszystkich katechetów10.
Dobrze byłoby, gdyby katechezy zawarte w poradnikach były opracowywane
przez katechetów na podstawie ich doświadczenia wynikającego z codziennej –
często wieloletniej – praktyki. Mogą też być autorstwa osób zajmujących się
doradztwem zawodowym, pracowników naukowych czy wizytatorów.
Do tej pory przyjmowano założenie, że dobrze wykształceni katecheci potrafią wykorzystać podręcznik metodyczny do stworzenia własnej koncepcji
jednostki, a zbyt szczegółowy scenariusz katechezy będzie ograniczał i krępował
katechetę twórczego. Dlaczego nie spróbować odwrócić tego założenia i przyjąć, że katecheta bardzo zdolny, szczególnie uzdolniony, utalentowany poradzi
8
9
10

Tamże, s. 49.
Tamże.
E. Osewska, J. Stala, W poszukiwaniu dobrego podręcznika, w: Poszukiwania optymalnego
podręcznika do katechezy, red. P. Mąkosa, Lublin 2009, s. 148.
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sobie z propozycją metodyczną, będzie umiał modyfikować zaproponowany
przebieg zajęć, dostosować materiały, natomiast katecheta słabszy czy przeciętny
dokładnie skorzysta z propozycji i dobrze przeprowadzi katechezę, realizując
jej podstawowe założenia, cele i przekazując zaplanowane treści. Nie osiągnie
się wówczas być może efektu katechezy twórczej, natomiast osiągnie się efekt
skutecznego przekazu koniecznych treści i ukształtowania zamierzonych postaw. Nader często zdarza się, niestety, że katecheta mniej twórczy realizuje po
kolei propozycję metodyczną, nie zawsze wiedząc, o co tak naprawdę autorowi
chodzi, jaka jest myśl przewodnia jednostki ani jak poszczególne elementy katechezy i podejmowane działania łączą się z tematem. W rezultacie nie osiąga
założonych celów jednostki, co jest niewątpliwie istotnym defektem katechezy.
W żadnym wypadku nie chodzi o to, by autorzy zamieszczali swoisty stenogram katechezy, jaka ma być przeprowadzona, a rola katechety miałaby się ograniczyć do wyuczenia się propozycji i jej wiernego odtworzenia podczas zajęć. To
byłaby oczywiście skrajność, która z katechety czyniłaby jedynie bezmyślnego
odtwórcę jednostki. Chodzi jednak o uniknięcie drugiej skrajności, wyrażającej
się w tym, że nie wiadomo, o co w katechezie chodzi, jaki jest jej merytoryczny
punkt ciężkości, dlaczego podejmowana jest kolejna czynność dydaktyczna,
czemu ma służyć, jak się ma nie tylko do poprzedniej czynności, ale nawet do
tematu. Jeśli katecheta nie odczytuje tego z podręcznika bez większego wysiłku,
to nie jest to z pewnością dla niego pomoc. Skoro i tak musi zaplanować katechezę od początku do końca, to zasadne wydaje się pytanie: po co mu poradnik?
Jakie zatem minimum powinien zawierać podręcznik metodyczny, by stanowił dla katechety skuteczną pomoc w realizacji założeń, celów i przekazie
treści?
Propozycje zawartości poradników
Podręcznik metodyczny powinien zawierać konkretne wskazania, jak wykorzystać materiały podane w podręczniku ucznia. Na ogół dobre podręczniki metodyczne zawierają: sformułowanie tematu, cele lekcji (w przypadku katechezy
są to cele ogólne: dydaktyczny i wychowawczy, operacyjne), główne założenia
danej jednostki, zwięzły plan – treść, która ma być przekazana podana w punktach, wykaz metod, form i środków dydaktycznych oraz szczegółowa propozycja
wskazująca nauczycielowi, jak można przeprowadzić lekcję na podany temat,
włącznie z propozycją zapisu do zeszytu i zadaniem domowym. W przypadku
katechezy podręcznik powinien zawierać propozycję modlitwy na jej rozpoczęcie i zakończenie. Należy przy tym położyć wyraźnie nacisk na słowo „propozycja”, gdyż nauczyciel może dowolnie modyfikować przebieg lekcji zgodnie ze
swoim zamysłem pod warunkiem, że zostaną zrealizowane jej cele i przekazane
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treści wynikające z programu. W przypadku treści katechezy chodzi o aspekt
doktrynalny, który oznacza, że nie można dobierać sobie treści według uznania.
Zgodnie z zasadą integralności treści, „żadnemu katechecie nie wolno własną
powagą dzielić dziedzictwa wiary na to, co on uważa za ważne i nieważne, aby
potem jednego nauczać, a drugie przemilczać” (CT 30). Natomiast
(...) chrystocentryzm w katechezie znaczy także, że pragnie się przez katechezę
przekazywać nie swoją własną naukę, albo jakiegoś innego mistrza, lecz naukę Jezusa Chrystusa, tj. prawdę, której On nam udziela, albo ściślej mówiąc, Prawdę,
którą On sam jest. (...) Każdy katecheta, niezależnie od zajmowanego w Kościele
stanowiska, musi troszczyć się usilnie, aby poprzez swe nauczanie i swój sposób
życia przekazywać naukę i życie Chrystusa. Niech nie zatrzymuje na sobie samym,
na swoich osobistych poglądach i własnych postawach myślowych, ani uwagi, ani
przywiązania umysłu i serca tego, kogo katechizuje, a zwłaszcza niech nie wpaja
innym swych własnych opinii i zapatrywań w taki sposób, jak gdyby wyrażały one
naukę Chrystusa i świadectwo Jego życia (CT 6).

Ta modyfikacja dotyczy głównie metod, form i środków dydaktycznych.
Dobrze byłoby, żeby w propozycji metodycznej zostały uwzględnione treści
i inne elementy zawarte w podręczniku dla ucznia.
W podręczniku metodycznym główny nacisk jest położony na aspekt metodyczny, stąd powinien on zawierać przede wszystkim scenariusze danej jednostki lekcyjnej. Kolejność tematów musi być oczywiście zgodna z programem
i taka sama jak w podręczniku ucznia.
Ks. Piotr Tomasik w obszernym opracowaniu na temat podręczników do
nauczania religii w szkole11 określa szczegółowo rolę, jaką powinny odgrywać
podręczniki, a także ich funkcje w kontekście celów, zadań, funkcji katechezy
i zasad katechetycznych12. Wydaje się jednak, że katecheta nie będzie w stanie
wypełnić stawianych w podręcznikach wymagań, a w konsekwencji uwzględnić
ich w prowadzonych przez siebie lekcjach. Nie uczyni tego w wystarczającym
i zadowalającym stopniu, nawet jeśli zna podstawowe założenia katechezy, jej
cele i zadania. Wynika z tego potrzeba udzielenia mu pomocy, a – ściślej mówiąc – autorzy podręczników metodycznych powinni tak opracować materiały
w nich zawarte, aby korzystający z nich katecheta wypełniał jednocześnie zadania stawiane katechezie. Sam autor pyta:
(...) na ile koncepcja poradników metodycznych, zawierających nie ogólne wskazania
do tworzenia konspektu lekcji, przeznaczone do twórczego wykorzystania przez
nauczyciela, ale będąca zbiorem scenariuszy lekcyjnych, pomaga, czy raczej przeszkadza, w dostosowaniu planu nauczania konkretnej klasy do potrzeb uczniów?13
11
12
13

P. Tomasik, Podstawowe założenia podręczników, dz. cyt., s. 25-51.
Tamże, s. 41.
Tamże, s. 35.
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Pytanie to stawia m.in. w kontekście wykorzystania materiału podanego
w podręczniku ucznia. Nie cały materiał w podręcznikach jest konieczny do
realizacji. Które treści mają znaczenie podstawowe, niezbędne do zachowania
integralności orędzia, a które charakter uzupełniający, możliwy do wykorzystania w danej grupie uczniów, w zależności od okoliczności, według uznania
katechety? Czy sam katecheta przygotowujący kilka lub kilkanaście tematów
tygodniowo będzie w stanie o tym zdecydować? Nie wszystkie poradniki wyodrębniają treści podstawowe i fakultatywne.
Oczywiste jest, jak twierdzi ks. Tomasik, że podręcznik pozwala wykorzystać materiał efektywnie, ale klucz do realizacji zasady efektywności leży przede
wszystkim w rękach nauczyciela14. Nauczyciel z kolei powinien otrzymać skuteczną pomoc w postaci dobrze opracowanej propozycji metodycznej w poradniku. Dotyczy to m.in. obrazowania (zarówno ilustratywnego, jak i słownego)
treści teologicznych, pojawiających się w treści katechezy. Wiadomo, że język
teologiczny nie jest dziś powszechnie zrozumiały, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Podręcznik metodyczny powinien zatem – zgodnie z zasadą poglądowości – koniecznie zawierać zrozumiałe wyjaśnienia, analogie, porównania,
wyrazy bliskoznaczne, obrazy itp. W poradniku katecheta powinien znaleźć pomoc w określeniu treści, które sam ma przekazać, i tych, które sami uczniowie
powinni odnaleźć, wykorzystując materiały dydaktyczne i źródła. Istotne w katechezie jest odniesienie treści do codziennego życia uczniów, co wynika z zasady
wiązania teorii z praktyką. W poradniku należy dać katechetom podpowiedź,
jak treści przekazane podczas zajęć przekładać na życie uczniów, jakie postawy
powinien kształtować katecheta w kontekście podawanych treści i jak pomóc
uczniom w podejmowaniu przez nich decyzji wypływających z wyznania wiary15.
W przypadku podręcznika metodycznego szczególnie przydatne w pracy
nauczyciela są przykładowe scenariusze zajęć dla uczniów z poszczególnych
grup – adekwatne do wieku. Jako zasadę przyjmuje się, że scenariusze zajęć zamieszczone w podręczniku mogą zostać wykorzystane w różny sposób, w zależności od potrzeb uczniów i nauczycieli. Mogą być modyfikowane, uzupełniane
i rozwijane. Propozycje jednostek, mimo że odpowiadają odgórnym założeniom
przedstawionym przez redakcję – wydawnictwo, są przecież opracowane przez
konkretnego autora, który prezentuje swoją wizję przedstawienia określonego
zagadnienia. W propozycji tej uwidacznia się jego wrażliwość, temperament,
charakter, zdolności dydaktyczne, umiejętność prezentowania treści, wnioskowania itp. Nie zawsze autorami propozycji scenariuszy zajęć są czynni katecheci.
Bywa, że opracowują je naukowcy i teoretycy. To również przekłada się na zawartość i jakość propozycji.
14
15

Tamże, s. 37.
Tamże, s. 34.
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Z założenia poradnik metodyczny ma stanowić pomoc dla prowadzących
zajęcia lekcyjne. Pomocą tą są głównie szczegółowe propozycje scenariuszy zajęć,
które mają stanowić inspirację dla katechety przygotowującego zajęcia na określony temat. Szczegółowe wskazania dotyczące sporządzania scenariuszy zajęć
podaje ks. Marek Korgul16. Pod adresem twórców podręczników zgłaszane są
postulaty, by były one zarówno stabilne, jak i elastyczne. Stabilność podręcznika
dotyczy zasadniczego materiału stanowiącego zarówno rdzeń opracowania, konstrukcje, natomiast elastyczność powinna polegać na możliwości stałych zmian
zachodzących w wyniku rozwoju nauki, kultury, techniki i życia społecznego17.
W dobie rozwoju techniki, wykorzystywanej także w dziedzinie dydaktyki, niezbędne wydaje się uzupełnianie podręczników o dydaktyczne materiały
audiowizualne (płyty z tekstami, obrazami, rysunkami, schematami, utworami
muzycznymi, fragmentami filmów, krzyżówkami, rebusami, ćwiczeniami, propozycjami sprawdzianów itp.).
Niektóre oczekiwania katechetów wobec poradników18
Podczas wielu spotkań katechetów poruszany był przez nich m.in. temat podręczników katechetycznych. Z jednej strony katecheci zaliczali podręczniki do
pomocy katechetycznych, ale z drugiej wskazywali na ich słabe strony i kierowali krytyczne uwagi pod ich adresem. Nierzadko bywało, że zamiast pomagać
w planowaniu i prowadzeniu zajęć, utrudniały (stąd pejoratywne określenie:
„udręczniki”) to zadanie. Ponadto autorzy opracowania od wielu lat prowadzą
ćwiczenia ze studentami, a także są wizytatorami katechizacji19. Można więc
M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, Świdnica 2014, s. 297-301.
J. Półturzycki, Dydaktyka..., dz. cyt., s. 239.
18
Ta część artykułu została opracowana zarówno na podstawie osobistych doświadczeń
autorów, jak też odpowiedzi nadesłanych przez wybranych katechetów, którzy pracują
w różnych typach szkół i korzystają z poradników metodycznych różnych wydawnictw.
19
Ks. Marek Korgul prowadzi ćwiczenia z katechetyki i odpowiada za praktyki katechetyczne
od 1992 roku (Wrocław, Legnica i Świdnica). Brał udział w przygotowywaniu katechez
prawie 500 kandydatów do kapłaństwa. Po przeprowadzeniu katechez przez poszczególnych
alumnów następowało szczegółowe ich omówienie ze studentami. W latach 2004-2017
w diecezji świdnickiej obserwował niemal 900 jednostek lekcyjnych u prawie wszystkich
katechetów diecezji świdnickiej, odbył w sumie niemal 900 spotkań z dyrekcjami placówek
oświatowych, z którymi rozmawiał na temat zajęć prowadzonych przez katechetów.
	   Ks. Jarosław Kowalczyk również prowadzi ćwiczenia z katechetyki i odpowiada za
praktyki katechetyczne alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej. Od 2012 roku jest diecezjalnym wizytatorem katechizacji. W tym czasie odwiedził
prawie 400 szkół na terenie diecezji legnickiej i obserwował blisko 500 katechez, w tym
również około 100 zajęć otwartych (pokazowych) z udziałem katechetów z poszczególnych
16
17
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powiedzieć, że obserwacje zajęć u kilkuset katechetów, jakie przeprowadzili,
wskazują, czy i w jakim stopniu podręcznik metodyczny odgrywa swoją rolę
zarówno w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć, jak i samego realizowania
jednostki. Podczas obserwacji katechez dość często można było zauważyć, że
katecheci nie do końca rozumieli propozycje, z jakimi zapoznali się w poradniku, tj. nie rozumieli wizji autora, zamieszczonej w poradniku w formie bardzo
ogólnej, dlatego odtwarzali jednostkę zgodnie z sugestią twórców, co natychmiast przekładało się na spadek zainteresowania i zaangażowania uczniów oraz
przysparzało problemów z utrzymaniem dyscypliny. Przygotowując studentów
do prowadzenia katechezy, nader często – w zależności od wydawnictwa – trzeba się było sporo natrudzić, by korzystając z propozycji zawartej w poradniku,
ułożyć katechezę. Powodem była zbyt duża ogólność i brak logicznego ciągu
zawartych treści. Jeśli zatem trzeba na nowo – od początku do końca – opracowywać katechezę, to powstaje zasadne pytanie: po co w takim razie poradniki?
Na koniec warto wskazać na najważniejsze oczekiwania, jakie pod adresem
poradników kierują katecheci oraz prowadzący ćwiczenia i praktyki katechetyczne ze studentami, a także sformułować szczegółowe postulaty z nadzieją, że
zostaną one przynajmniej w jakiejś części wykorzystane przy opracowywaniu
nowych podręczników katechetycznych, zwłaszcza poradników metodycznych
dla katechetów:
1. Sformułowanie tematu nie powinno być skomplikowane, ale zrozumiałe – im prostsze, tym lepsze. Temat ma wprost wskazywać na istotny
element treści, jaka będzie poruszana podczas zajęć. Winien również
bez większych wątpliwości i wysiłku wskazać na merytoryczny punkt
ciężkości katechezy. W całej propozycji metodycznej od czasu do czasu
muszą pojawiać się sformułowania zawarte w temacie, a poszczególne
elementy jednostki mają do nich nawiązywać.
2. Na początku propozycji jednostki należy określić jej cele. Jest to konieczne w szczególności dla prowadzącego. Powinny one zwięźle wskazać,
czego ma dotyczyć przekaz treści oraz jaką postawę – wynikającą z treści – należy ukształtować u uczniów. Chodzi w szczególności o:
a) główne cele katechetyczne, a wśród nich:
• cel dydaktyczny (odpowiada informacyjnemu charakterowi katechezy, która ma przekazywać prawdy religijne),
• cel wychowawczy (odpowiada formacyjnemu celowi katechezy,
jakim jest kształtowanie określonych postaw religijnych);
b) cele operacyjne (opis zamierzonych osiągnięć poszczególnych elementów jednostki lekcyjnej). Przy okazji warto przypomnieć, by cele te
dekanatów. Wszystkie zajęcia zostały szczegółowo omówione z prowadzącymi w obecności
dyrekcji szkół.
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były formułowane tak, jak np. w Podstawie programowej katechezy20.
Zgodnie z zasadami współczesnej dydaktyki, nie używa się tak ogólnych czasowników, jak: „wie”, „zna”, „rozumie”, „umie” itp. Trzeba
określić, skąd wiadomo, że „zna”, „umie”. Lepiej zatem użyć konkretnych czasowników, np.: „wyjaśnia”, „wymienia”, „uzasadnia”, „wylicza”
itp. Ze sformułowania celu operacyjnego ma wprost wynikać, czemu
ma służyć dana czynność dydaktyczna: czytanie tekstu, pogadanka,
dyskusja, odtworzenie nagrania, projekcja filmu, prezentacja multimedialna, śpiew piosenki, gra lub zabawa dydaktyczna itp.21. W żadnym
wypadku nie może to być czynność podejmowana dla niej samej.
3. Najlepiej, jeśli każda jednostka ma określony jeden konkretny cel dydaktyczny i wychowawczy. Natomiast celów operacyjnych powinno być tyle,
ile podejmowanych przez katechetę czynności: każda powinna służyć
czemuś konkretnemu.
4. Z tematu i celów musi w jasny sposób wynikać, o czym jest katecheza
na sformułowany temat (jaki jest merytoryczny punkt ciężkości danej
jednostki lekcyjnej, słowo-klucz). Zdaniem wielu katechetów, zmorą
podręczników jest brak logicznego ciągu propozycji katechezy. Bywa, że
z lektury tematu, celów, a nawet pobieżnego przeglądu treści podręczników nie można precyzyjnie określić, o czym jest katecheza. Jeśli tak
się zdarza, to cała jednostka jest „o wszystkim i o niczym”. Jeśli dojdzie
do tego brak ciągu logicznego pomiędzy poszczególnymi elementami
katechezy – brak związku między poprzednim a następnym elementem,
to efekt (a raczej jego brak) jest do przewidzenia. Chodzi o związki wynikania, związki przyczynowo-skutkowe.
5. Po określeniu celów katechezy dobrze jest podać katechecie plan omawianej jednostki tematycznej. Według ks. Mieczysława Majewskiego,
(...) plan wynika z analizy treściowej tematu, jest próbą uchwycenia w kilku
punktach i podpunktach będącej do zrealizowania katechezy, swego rodzaju
rzuceniem światła na to wszystko, co się będzie za chwilę dokonywać. Stanowi
on ważne wymaganie dydaktyczne i pomaga katechecie w zarysowaniu głównych linii i położeniu niezbędnych akcentów w procesie katechetycznym. Dzięki
niemu prowadzona katecheza nie będzie przypadkowa, ale właściwie ukierunkowana22.
Zob. Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego
w Polsce, Kraków 2010, s. 18-19; 29-32; 40-42; 53-58; 73-78. Cele są podane w kolumnie:
„Treści – wymagania szczegółowe”, odnoszącej się do ucznia.
21
Zob. M. Korgul, Dydaktyka dla katechetów, dz. cyt., s. 45-47.
22
Zob. Wspólnota zbawienia. Materiały katechetyczne pod redakcją ks. Mieczysława
Majewskiego, Lublin 1984, s. 6.
20
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6. Dobrze byłoby, gdyby autorzy katechezy zaproponowali katechecie
konkretną modlitwę tak co do treści, jak i co do formy. W przeciwnym
wypadku „repertuar” modlitwy ograniczy się do powtarzania „Ojcze
nasz”, „Zdrowaś Maryjo” czy „Duchu Święty...” na początku, a „Chwała
Ojcu” na zakończenie jednostki. Katechety twórczego taka propozycja
na pewno nie ograniczy, zaś pozostałym podpowie, jak korzystać z obfitego skarbca modlitw, jakimi dysponuje Kościół. Byłoby dobrze, gdyby
zaproponować wprowadzenie do modlitwy i ukazać jej związek z tematem. Zdaniem ks. Piotra Tomasika, podręczniki do religii powinny zawierać propozycje modlitw, a w przypadku uczniów liceów – zwłaszcza
propozycje modlitw zaczerpniętych z literatury23.
7. Pomijając czynności wstępne – tzw. formalno-porządkowe (są one powszechnie znane), należy zwrócić uwagę na wprowadzenie do katechezy.
Chodzi przede wszystkim o zainteresowanie, zaciekawienie oraz motywację. Doświadczenie potwierdza, że od tego pierwszego elementu
katechezy najczęściej zależy jej dalszy przebieg. Jeżeli katechecie nie
uda się zainteresować uczniów od pierwszej chwili poprzez ukazanie
ciekawej, życiowej i aktualnej dla uczniów sytuacji, to istnieje prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że dalszy ciąg zajęć będzie przebiegał z problemami, przejawiającymi się najczęściej w braku dyscypliny.
Punkt wyjścia w katechezie powinien być zatem związany z sytuacją
egzystencjalną uczniów. Wynika to zresztą z wypełniania funkcji motywacyjnej podręcznika. Funkcja ta jest realizowana także przez podejmowanie podczas zajęć problemów ważnych życiowo dla uczniów24.
8. Dopiero po zakończeniu tej części należy sformułować problem, którym
będą się zajmować uczestnicy katechezy. Najlepiej, jeśli jest to pytanie,
na jakie wspólnie będą poszukiwać odpowiedzi. W tym miejscu można
ostatecznie sformułować temat.
9. Ważne jest przy tym, by po uświadomieniu uczniom, czego będą się
uczyć – po zapowiedzi tematu – uzmysłowić im, dlaczego dany temat
jest podejmowany, dlaczego warto wziąć aktywny udział w katechezie
i jaki to ma związek z ich życiem. Chodzi w tym wypadku o motywację katechezy. Czasem podanie motywacji polega na zapoznaniu z celem lekcji, ale ciekawą propozycję tego elementu zawierają materiały
23

24

Por. P. Tomasik, Podręcznik w edukacji religijnej młodzieży, w: Dydaktyka w służbie katechezy, red. S. Dziekoński, Kraków 2002, s. 262.
Tenże, Jaka jest przyszłość podręczników?, w: Podręczniki do nauki religii. Sens czy bezsens?
Materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego przez katedrę katechetyki, pedagogiki
i psychologii religii Wydziału Teologicznego UO. Opole, 25 kwietnia 2009, red. J. Kostorz,
Opole 2009, s. 43.
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katechetyczne dla młodzieży opracowane przed laty pod redakcją ks.
Mieczysława Majewskiego. Według tego autora,
(...) przez motywację pragnie się pomóc katechecie w zdobyciu odpowiedzi
na pytanie: dlaczego został podjęty niniejszy temat? Jakie uwarunkowania
społeczno-kulturowe wpływają na jego sformułowanie? Jakie jest znaczenie
proponowanego problemu dla życia osobowego i wspólnotowego wierzących?
Jest bowiem ważną rzeczą, aby katecheta przystępując do przeprowadzenia jednostki, uświadomił sobie nie tylko treść, ale również i uzasadnienia wysuwające
określone ujęcie problemu. Motywacja pomoże też ukazać konkretne zadania,
które powinno się zrealizować podczas katechezy jako zadanie poznawcze, przeżyciowe i działaniowe25.

Jedną z wielu przyczyn znudzenia, a nawet wypisywania się uczniów
z katechezy jest stwierdzenie, że jest ona oderwana od życia.
10. Kolejną częścią jednostki katechetycznej jest opracowanie nowego materiału. Dobrze byłoby, żeby treści przewidziane do przekazania podczas
katechezy podzielić na powiązane ze sobą logicznie mniejsze części. Korzystne jest ukazywanie kolejnych elementów treści na zasadzie wynikania, w powiązaniu części następnej z poprzednią. Katechecie łatwiej
zapoznawać uczniów z nowym materiałem, jeśli jest on logicznie ułożony, a kolejny element treści wynika z poprzedniego. Autor zamieszczający propozycję katechezy w poradniku powinien podać logiczną całość
własnej wizji, z której katecheta może skorzystać lub zmodyfikować ją
w zależności od okoliczności. Propozycja musi jednak zawierać elementy konieczne, wynikające z programu. Jeśli poradnik ma być pomocą dla
katechety, to zamieszczona w nim propozycja powinna być kompletna
i nie zawierać niedopowiedzeń ani niedomówień. Nie każdy czytelnik
ma zdolność domyślania się, „co autor miał na myśli”.
11. W poradniku powinna się znaleźć poprawna metodycznie propozycja
katechezy. Dobrze jest zamieścić wprowadzenie do każdej czynności
dydaktycznej, jej zapowiedź i uzasadnienie – umotywowanie (czemu
ma służyć to, co teraz będziemy robić?). Po poprawnym przeprowadzeniu czynności dydaktycznej należy wreszcie wyprowadzić wnioski,
jakie z niej wynikają – podsumowanie (opowiadanie, praca z tekstem,
projekcja filmu czy ekspozycja obrazu przecież czemuś służyła). Należy
koniecznie ukazać związek tej czynności z tematem.
25

Zob. Świadectwo chrześcijańskie. Materiały katechetyczne pod redakcją ks. Mieczysława Majewskiego, Lublin 1987, s. 5-6; Wierność dziedzictwu. Materiały katechetyczne pod redakcją
ks. Mieczysława Majewskiego i ks. Mieczysława Rusieckiego, Kielce 1987, s. 8; Spełnienie
obietnicy. Materiały katechetyczne pod redakcją ks. Mieczysława Majewskiego, Warszawa
1989, s. 6; Wspólnota zbawienia. Materiały katechetyczne pod redakcją ks. Mieczysława
Majewskiego, Lublin 1984, s. 5-6.
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12. Na tym etapie koniecznie trzeba zaplanować urozmaicone i adekwatne
metody oraz pomoce dydaktyczne. Wówczas zarówno przekaz treści, jak
i jej przyswajanie będą bardziej efektywne. Każdy element treści należy
bezwzględnie odnosić do tematu – do jego brzmienia i poszczególnych
terminów (w jaki sposób to, o czym teraz mówimy, wiąże się z tematem).
13. Każda metoda jest sposobem przekazu treści. Jeśli wiemy, jakie konkretne wiadomości mamy uczniom przekazać, to wypada, by podać
w poradniku oczekiwane odpowiedzi na pytania, które katecheta stawia
uczniom, wnioski z dyskusji, istotne tezy pogadanki. Chodzi oczywiście
nie o to, co uczniowie powiedzą, ale o to, co powinni powiedzieć w kontekście omawianego tematu i podejmowanej czynności dydaktycznej.
Należy podkreślić, że każda czynność dydaktyczna ma służyć czemuś
konkretnemu, tzn. przekazowi określonej „porcji” wiedzy. Nie można
zatem podjąć dyskusji tylko w tym celu, „żeby sobie podyskutowali”, czy
pogadanki, „żeby sobie porozmawiali”, albo projekcji filmu, „żeby sobie
zobaczyli”, śpiewu, żeby ich „rozruszać” itp. Dlatego każda czynność
dydaktyczna powinna być uzasadniona przekazaniem określonej dawki
wiedzy.
14. Katecheza według struktury: „wezwanie Boże – odpowiedź człowieka” jest zgodna z postulatami odnowy kerygmatycznej, w myśl której
zasadniczy cel katechezy polega na upowszechnianiu Biblii, przybliżaniu słowa Bożego: czytaniu, opowiadaniu, wyjaśnianiu, przybliżaniu
go uczniom. To słowo Boże jest przepowiadane człowiekowi żyjącemu
w określonych warunkach i okolicznościach, dlatego jego głoszenie
powinno być związane z życiem katechizowanych. Z lektury i rozważania Pisma Świętego mają wynikać wnioski dla ich życia lub ich życie
powinno być naświetlane słowem Bożym. Uczniowie pod kierunkiem
katechety powinni szukać w Biblii odpowiedzi na najważniejsze pytania
i problemy ich życia, także zwyczajnej codzienności. To słowo nie może
być jedynie czytane i rozważane samo w sobie, bez odniesienia do życia.
Istotną dla specyfiki katechezy sprawą jest zatem takie przekazywanie
nowych treści (wiadomości, materiału), by na tej podstawie ukazać
wezwanie, jakie Bóg kieruje do człowieka. W oczywisty sposób wiąże
się ono z celem wychowawczo-formacyjnym. Zasadnicze dla katechezy
pytanie nie sprowadza się do kwestii: jaką wiedzę należy uczniom przekazać, lecz: czemu ta wiedza ma służyć. Wiedza sama z siebie nie wywoła
automatycznie ukształtowania określonej postawy religijnej. Z każdego
tematu (a jest ich kilkadziesiąt w ciągu całego roku szkolnego) wynika
jakiś przejaw postawy religijnej.
15. Można pomóc katechecie w prowadzeniu jednostki, podając przewidywane odpowiedzi uczniów na zadawane pytania, istotne tezy dyskusji,
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przebieg pogadanki – przynajmniej jej ukierunkowanie i przewidywany
efekt. Wiedząc, co uczniowie powinni odpowiedzieć, katechecie będzie
łatwiej ukierunkować rozmowę lub postawić pytania pomocnicze czy
naprowadzające. Uniknie on też niebezpieczeństwa pominięcia istotnych elementów treści, jakie powinny być przekazane przy pomocy metody pytań i odpowiedzi, pogadanki czy dyskusji.
16. Powyższy etap jednostki stanowi punkt wyjścia do kolejnego, jakim powinno być poszukiwanie z uczniami odpowiedzi na ukazane wcześniej
wezwanie Boże. A zatem: nie jest najważniejsze, czego uczniowie mają
się nauczyć, ale jak – w świetle ukazanej prawdy – mają układać swoje
życie. Takiego podejścia do katechezy domaga się funkcja praktyczna
podręcznika: budowanie postaw religijnych wynikających z omawianego tematu26. Chodzi o to, by nową treść przekazywać uczniom pod
kątem wezwania Bożego, jakie z niej wypływa (na podstawie tekstów
biblijnych i nauczania Kościoła), a w ostatniej części katechezy wspólnie
z uczniami poszukiwać odpowiedzi na to wezwanie.
17. W tej fazie katechezy warto ukazać, jak inni odpowiedzieli na to wezwanie. Można to uczynić poprzez wskazanie na świętego lub inna osobę
współczesną, znaną uczniom (bohater, sportowiec, artysta, autorytet,
wzór), która w swoim życiu kieruje się zasadami przedstawionymi na
katechezie i odpowiada na wezwanie Boże. Nie ulega wątpliwości, że
właśnie element świadectwa jest dla uczniów przekonującym ukonkretnieniem chrześcijaństwa, które polega na życiu według wskazań ewangelicznych.
18. Ostatnia część katechezy powinna być zawsze ukazaniem uczniom, jak
oni, w ich życiowych uwarunkowaniach, powinni odpowiadać na przedstawione wcześniej wezwanie Boże. Warto, by ukazać w podręczniku
kilka propozycji, które nie będą się sprowadzać jedynie do sztampowych odpowiedzi: „nie grzeszyć”, „być grzecznym”, „chodzić do kościoła”,
„modlić się”, itp. Często odpowiedzi te są wypowiadane jednym tchem,
mimo iż nie mają bezpośredniego związku z określonym przesłaniem
katechezy
19. Dobrze jest zaproponować w poradniku treść notatki do zapisania przez
uczniów (najlepiej, gdy notatka jest zapisywana wieloetapowo, pojedynczymi zdaniami, po zakończeniu poszczególnych elementów katechezy,
a nie na końcu poprzez dyktowanie dłuższego tekstu). Propozycja zadania domowego powinna nawiązywać do całości katechezy, a nie tylko do
przekazanej wiedzy (nie tylko do elementu wiedzy, ale do kształtowanej
podczas zajęć postawy).
26
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20. Modlitwa końcowa także powinna być związana z całością katechezy
i zawierać propozycję prośby, podziękowania, przeproszenia lub uwielbienia. Dobrze, żeby forma tej modlitwy była urozmaicona (modlitwa
powszechna, modlitwa w ciszy, modlitwa własnymi słowami, modlitwa
słowami Pisma Świętego lub inną odpowiednią formułą).
21. W poradniku metodycznym koniecznie należy podawać rozwiązania
krzyżówek, rebusów, wykreślanek, luk w tekście i innych zadań, które są
proponowane uczniom.
22. Jeśli poradnik metodyczny ma być pomocą dla katechety, a przede
wszystkim służyć uczniom, to powinien zawierać terminologię, przy
pomocy której będzie mógł lepiej wyjaśnić trudne pojęcia teologiczne.
Nie każdy katecheta potrafi zastępować pojęcia teologiczne wyrazami
bliskoznacznymi, porównaniami, obrazami z rzeczywistości bliskiej
i znanej uczniom. Chodzi tu o dobrze pojętą poglądowość – obrazowanie treści przy pomocy ilustracji lub słów – wyrazów bliskoznacznych,
porównań, odniesień do sytuacji znanych z życia uczniów, którzy na
co dzień niekoniecznie żyją w religijnej atmosferze. W podręcznikach
powinno się używać języka zrozumiałego („nieprzeteologizowanego”),
zamieszczać trafne i chwytliwe tytuły27.
23. Pozostałe oczekiwania katechetów:
• Najczęściej katechetom pomagał sam pomysł na katechezę przedstawiony w poradniku, natomiast forma, w jakiej został on napisany, pozostawia wiele do życzenia, głównie ze względu na zbyt duży poziom
ogólności. W rezultacie katecheci musieli pisać sami od początku do
końca własny scenariusz. W szkole podstawowej powinno być więcej opowiadań nawiązujących do życia, aby lepiej przybliżyć Słowo
Boże. Na poziomie gimnazjum wskazane są świadectwa, albowiem
w tym wieku młodzież potrzebuje wzorów osobowych. Podobnie jest
w szkole ponadgimnazjalnej.
• W poradniku metodycznym powinny znaleźć się propozycje pytań,
jakie mają być stawiane uczniom w celu analizy tekstów, ukierunkowania rozmowy, prowadzenia dyskusji itp. Są wprawdzie piosenki nawiązujące do tematu katechezy, ale dobrze byłoby, aby znalazły się one
również na płycie CD (nie każdy katecheta ma zdolności wokalne).
W niektórych podręcznikach jest zbyt dużo treści dogmatycznych i filozoficznych, a mało związanych z życiem katechizowanych. Powinna
być lepsza korelacja między podręcznikiem ucznia a poradnikiem
metodycznym. Poradnik powinien wskazywać możliwości wykorzystania tekstów i innych materiałów, które znajdują się w katechizmie.
27
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• Katecheci skarżą się, że teksty do pracy w grupie są dla licealistów za
trudne, gdyż oni nie mają przygotowania filozoficznego czy teologicznego. Uczniowie stoją przed wyborem drogi życia, a więc potrzeba
katechez o różnych formach realizacji powołania, o zagrożeniach
dla wiary, o ruchach religijnych i grupach nieformalnych w Kościele.
Młodzież potrzebuje więcej odniesienia do życia i świadectwa. Warto – może nawet zamiast podręczników – przygotować przynajmniej
karty pracy dla licealistów, żeby ich zachęcić do aktywnego udziału
w katechezie.
• Oczekiwania katechetów dotyczyły dostępności podręczników metodycznych i nagrań na urządzeniach mobilnych, np. aplikacje na
androida (płyty dziś to już powoli przeżytek i po prostu się niszczą).
Być może w dobie postępu techniki warto się nad tym poważnie
zastanowić. Z pewnością łatwiej byłoby katechecie przygotować
scenariusz lekcji oraz pomoce, gdy są zamieszczone w wersji elektronicznej. Poradnik metodyczny powinien zawierać płytę CD
z pomocami w wersji PPS, PDF do druku, utwór muzyczny bądź
scenariusz przedstawienia na dany rok liturgiczny, prezentacje multimedialne.
• Za mało jest kilkuminutowych filmów do katechez, które mogą pełnić
funkcję łącznika między treścią katechezy a życiem ucznia. Brakuje
zdjęć realistycznych, świadectw rówieśników, osób dorosłych odnośnie do życia wiary, modlitwy rodzinnej, życia sakramentalnego.
• Podręczniki metodyczne powinny zawierać propozycje prowadzenia
katechez, aby katecheta mógł sobie wybrać ciekawą metodę lub formę
pracy. Obecne podręczniki niektórych wydawnictw są bardzo ubogie
i obok celów oraz krótkiej struktury jednostki nie ma tam nic więcej.
• Liczba katechez w poradnikach powinna być dostosowana do liczby
godzin w danym roku. Postulat ten nie wydaje się zbyt trudny do
spełnienia, bo na ogół wiadomo, ile tygodni roboczych jest w roku
szkolnym.
• Warto, żeby w poradniku, jeśli nie w podręczniku ucznia, obok argumentacji „kościelnej” – biblijnej, teologicznej, znalazły się uzasadnienia naukowych autorytetów odnośnie do współczesnych tematów
związanych z przemianami społeczno-kulturowymi. Uczniowie się
tym interesują, a brak im (i katechetom) merytorycznej wiedzy na te
tematy. Cenne byłyby ponadto wypowiedzi współczesnych uznanych
autorytetów, znanych powszechnie ludzi, ich świadectwa odnośnie do
tych zagadnień (np. aborcja, zapłodnienie in vitro, eutanazja, związki
partnerskie, homoseksualizm, transseksualizm, anoreksja, bulimia,
samobójstwo itp.).

Poradniki metodyczne – szansa i wyzwanie dla polskiej katechezy

773

• Zamiast obszernego opisu w podręczniku, jak zrobić graf28 i co on ma
zawierać, byłoby prościej po prostu go zamieścić. Bardzo przydatne
są różnego rodzaju ramki i podsumowania ułatwiające utrwalenie
i zapamiętanie omawianych treści. Należy zwracać uwagę, aby były
one podsumowaniem celów danej katechezy.
• Z punktu widzenia katechety pomocne jest omówienie tekstów znajdujących się w podręczniku ucznia i innych tekstów przeznaczonych
do zapoznania z nimi uczniów podczas zajęć. Cenna jest ponadto
różnorodność ćwiczeń i zadań do wykonania przez ucznia. W poradniku powinny się znajdować całe teksty biblijne potrzebne do danej
jednostki tematycznej, a nie tylko jedno zdanie wyrwane z kontekstu.
• Wygodniejsze dla katechetów są poradniki wydane w formie segregatora, w którym zamieszczonych jest kilka zeszytów (zawierających
od kilku do kilkunastu propozycji jednostek) z możliwością ich wyjmowania i wykorzystania podczas przygotowywania się do zajęć.
Zakończenie
Wiadomo, że na realizację celów katechezy ma wpływ szereg różnorodnych
czynników. Nie można jednak nie zauważyć decydującej roli, jaką w procesie przekazu treści religijnych oraz kształtowania wiary odgrywają katecheci,
a w szczególności sposób prowadzenia przez nich zajęć, podczas których korzystają oni z różnorodnych materiałów dydaktycznych, w tym katechizmów
i poradników.
Zmiany wynikające z reformy edukacji w polskim systemie oświaty są
związane m.in. z nowym rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej
kształcenia ogólnego. Kościół w Polsce czeka zatem ogromna praca, a jednocześnie duże wyzwanie. Katecheci oczekują zmian zarówno w katechetycznych
dokumentach programowych, jak i w nowych podręcznikach katechetycznych:
podręcznikach dla ucznia – tzw. katechizmach dla poszczególnych klas– oraz
podręcznikach metodycznych – poradnikach dla katechetów.
Katecheza ma do spełnienia określone cele i zadania. Na początku niniejszego opracowania zostało postawione pytanie, czy i w jakim stopniu pomagają
28
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je zrealizować podręczniki katechetyczne. Generalnie rzecz ujmując, wygląda
to bardzo różnie w zależności od wydawnictwa i wizji redaktora oraz propozycji autorów. Czasem sami autorzy poszczególnych katechez przyznawali, że
z przesłanej do wydawnictwa propozycji zostały opublikowane jedynie ubogie
fragmenty.
Przy opracowywaniu nowych poradników metodycznych należy zatem
wziąć pod uwagę realizację głównych celów, zadań i funkcji katechezy, pamiętając, że dla skuteczności katechezy i komfortu pracy katechetów lepiej będzie,
jeśli zamieści się w nich propozycje bardziej szczegółowe niż zbyt ogólnikowe.
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Streszczenie
W kontekście wdrażanej od września 2017 roku reformy edukacji, która spowoduje
konieczność opracowania przez Kościół nowej podstawy programowej, programów
nauczania, a w konsekwencji przygotowania podręczników do nauki religii oraz poradników metodycznych powraca pytanie, jaki powinien być i co powinien zawierać
optymalny podręcznik metodyczny. Artykuł stanowi swego rodzaju sugestię dla autorów
podręczników, by przy opracowywaniu nowych poradników metodycznych wzięli pod
uwagę nie tylko realizację głównych celów, zadań i funkcji katechezy, ale także komfort
pracy katechetów.
Słowa kluczowe: podręczniki do nauki religii, podręcznik metodyczny, poradnik
metodyczny
Summary
Methodical guidebooks – opportunities and challenges for Polish catechesis
In the context of the reform of education implemented since September 2017, which
will cause the necessity of working out a new core curriculum, syllabuses, and as
a consequence, the preparation of handbooks for religion and methodical guidebooks
by Church, the question returns as to what the guidebook should look like and what
the optimal methodical guidebook should cover. This article is a sort of suggestion for
the authors of handbooks that while working out new methodical guidebooks they
should consider not only the realization of the main objectives, tasks, and functions of
catechesis, but also the comfort of the working conditions of religion instructors.
Keywords: handbooks for religion, methodical handbook, methodical guidebook
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