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WSTĘP

Filozofia i  pedagogika mają wspólny przedmiot zainteresowań  – jest 
nim rozwój człowieka i jego wychowanie. Powoduje to ścisły związek 
między tymi dziedzinami, ich wzajemne przenikanie. To nie przypa-
dek, jednym z zadań filozofii jest bowiem formułowanie zasad ludzkie-
go zachowania. Aby ta funkcja normatywna nie ograniczała się jednak 
do czczych deklaracji, nie można poprzestać na formułowaniu samych 
norm, powinno się również wskazać drogę, na której ludzie mogą je 
uznać, to znaczy przyjąć jako własne wyznaczniki dalszego postępo-
wania. Jak pisał Jacek Woroniecki, „etyka nie może się zadowolić usta-
leniem praw postępowania moralnego i  kryteriów, podług których 
mamy sądzić o  jego zgodności lub niezgodności z  jego prawami. Nie, 
ona winna, i  to pod groźbą utraty wszelkiej doniosłości praktycznej, 
postawić sobie zagadnienie, co zrobić, aby ludzie do prawa moralne-
go przywykli i nabrali stałego usposobienia do zachowania go w całym 
swym postępowaniu. Zagadnienie wychowania jest przeto jednym 
z istotnych zagadnień etyki i probierzem jej wartości; tylko ta etyka jest 
dobra i  prawdziwa, która oprócz dobrych zasad postępowania umie 
wskazać środki do przejęcia się nimi na stałe”1. 

Patrząc natomiast od strony pedagogiki, jeżeli wychowanie ma być 
procesem świadomym i  celowym, a  wychowawca ma odpowiedzial-
nie podjąć się roli osoby wspomagającej rozwój młodego człowieka, to 
musi on zdawać sobie sprawę z tego, ku czemu prowadzą jego działa-
nia. Potrzebny jest więc namysł nad wartościami ludzkiego działania 

1 J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, t. 1, RW KUL, Lublin 1986, s. 329.
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i  miejscem człowieka w  świecie. Filozofia wychowania, jak również 
dyscypliny jej pokrewne, przede wszystkim etyka i filozofia człowieka, są 
więc nieodzowną częścią refleksji pedagogicznej. Przyczynkiem do takiej 
refleksji ma być również ta książka.

Podkreślanie roli filozofii nie oznacza oczywiście deprecjacji innych 
punktów widzenia. Rzeczą zrozumiałą i ogólnie stosowaną jest ujmowa-
nie zagadnień pedagogiki z punktu widzenia psychologii, socjologii, kul-
tury, historii, a nawet biologii (genetyki lub neurologii itp.), nie mówiąc 
już o prawodawstwie, polityce i  ideologii, z którą przeważnie łączą się 
rozmaite kłopoty. Są to bardzo ważne problemy teoretyczne, dające wie-
dzę o człowieku, stanowiącą podłoże rozstrzygania dylematów i podej-
mowania decyzji praktycznych. Te dziedziny teoretycznej i praktycznej 
wiedzy są nie tylko ciekawe same w sobie, ale również znaczące dla prze-
biegu życia, dlatego trzeba je uznać za ważne i nieodzowne. Wszystkie 
mówią o człowieku, jego trwaniu i rozwoju ze względu na rozmaite uwa-
runkowania życia ludzkiego, a więc okoliczności, w jakich ono przebiega, 
na jego zależności, za czym kryje się pewien fundamentalny problem, 
a  mianowicie pytanie o  człowieczeństwo. Wymienione wyżej dziedzi-
ny wiedzy zakładają ten ostatni moment, jednakże w natłoku bieżących 
spraw praktycznych jest on spychany na margines uwagi. Zakładają go, 
ale nie podejmują, nie pytają, czym jest człowieczeństwo, jak istnieje 
i jak funkcjonuje. A przecież to od tego zależy rozumienie człowieka na 
tych poszczególnych aspektach czy poziomach. Dlatego też wydaje się 
nieraz, ale jest to chyba tylko złudzenie, że brak łącznika między tymi 
dyscyplinami sprawia, iż postrzegane są jako tak różne, że aż niezgodne; 
a przynajmniej, że nie uzupełniają się, ale ze sobą konkurują. Jeśli zaś ist-
nieje takie podejrzenie, to trzeba dotrzeć do tego sposobu patrzenia na 
człowieka, w którym ujawnia się wspólne podłoże ich wszystkich, a mia-
nowicie na jego człowieczeństwo. Taka jest filozofia, w  tym wypadku 
filozofia człowieka. Oczywiście w niniejszym studium nie podejmujemy 
tego zagadnienia w całej – olbrzymiej zresztą – rozciągłości, ale rozpa-
trujemy je na tyle, na ile jest to potrzebne do postawienia ważnych (może 
nie tylko dla nas) pytań i  próby odpowiedzi przynajmniej na niektóre 
z nich. Jest to więc ambicja dość skromna. 

Od razu trzeba zaznaczyć, że istnieją i  takie poglądy, w  myśl któ-
rych istota człowieka w  pełni wyraża się w  tych przejawach, które 
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uwidaczniają się w  przedmiotach nauk szczegółowych. Badania czło-
wieka, jego faktycznych zachowań, a  więc tego, co niejako leży „na 
powierzchni”, według tych przekonań ujawnia całość człowieka, jego 
istotę, i mówi, że poza nimi niczego nie ma „w głębi”. To, co na zewnątrz, 
nie tyle jest przejawem istoty i pozwala ją uchwycić, ile po prostu jest 
samą tą istotą. Dalej nic więcej nie ma. Za tym kryje się pewna szczegól-
na wizja człowieka, z  której wypływają pewne konsekwencje, choć na 
pierwszy rzut oka one wcale się nie ujawniają. Chodzi o widzenie czło-
wieka w relacji do świata czy Kosmosu: czy człowiek jest w pełni tylko 
częścią świata, czy też wchodzi w układ ze światem, a więc przynajmniej 
częściowo jest poza nim. Nie ulega wątpliwości, że w  pewien sposób 
jest „światowy”, że odnoszą się do niego prawa przyrody, a więc świata. 
Wszelkie prawa fizyki, chemii, biologii obejmują swoim zasięgiem cieles-
ność człowieka. Z drugiej strony istnieją takie wymiary, sposoby istnie-
nia i działania, które są (a przynajmniej mogą się znaleźć) poza tamtymi 
wymiarami i prawami. W związku z tym można powiedzieć, że człowiek 
jest „obywatelem dwóch światów”: zewnętrznego i wewnętrznego, nie 
jest więc jednowymiarowy ani jednoelementowy. 

Mimo tej dwoistości człowiek nie jest rozbity na dwie osobno istnie-
jące części, chociaż również takie poglądy funkcjonują i  to od samego 
początku historii myśli ludzkiej, aż do teraz. Człowiek jest całością i jed-
nością, co ujmuje się także w potocznym doświadczeniu. Jedność ta ma 
dwojaki charakter  – z  jednej strony doświadczana jest jako ludzki los, 
jako coś pierwotnego, nieodłącznego od naszego istnienia, choć zacząt-
kowego, a z drugiej – postrzegana jako nieustannie uchylająca się od tego 
losu i domagająca się starań oraz zabiegów dla jej utrzymania, które są 
jednym z  warunków naszego rozwoju, co jest przeżywane jako pozy-
tywny rys istnienia, a  nawet jako pewnego rodzaju powinność. Jest to 
jeszcze jeden rys ambiwalencji bytu ludzkiego. Niełatwo jednak ustalić 
relację między tymi dwoma pierwiastkami; nie tylko sposób ich istnienia 
względem siebie, ale także wzajemnego oddziaływania. Ze zrozumiałych 
względów nie mogąc wejść głębiej w to zagadnienie, przyjmujemy jego 
rozwiązanie zawarte w książce K. Wojtyły Osoba i czyn, gdzie wskazano 
możliwość łączności i pewnego wewnętrznego kierowania siłami cało-
ści bytu ludzkiego, choć niejednakową w obu elementach. Łączy się to 
w  wyraźny sposób z  relacją między człowiekiem a  światem. Element 
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materialny („światowy”) człowieka w części podlega takim samym pra-
wom materii, jak każdy inny element świata (na przykład prawu ciąże-
nia, poszczególnym prawom fizyki i chemii). Jednakże w działaniu bytu 
ujętego jako pewna całość – czyli w tym, co jest „ludzkim czynem”, spe-
cyficznym działaniem wypływającym z wnętrza bytu – przejawia się tak-
że siła właściwa temu integralnemu bytowi, synteza sił niesprowadzal-
na do żadnej innej formy i niezależna od żadnej innej, siła rozumności 
i wolności. Jak one mają się do siebie?

Człowiek żyje i działa w świecie. Będąc bytem samoistnym i (względ-
nie) niezależnym, nie jest takim samym elementem świata jak inne, ale 
autonomicznym, swoiście wielowymiarowym, choć integralnym, i dzię-
ki temu może tworzyć ze światem mający wiele twarzy układ. Przede 
wszystkim ma on charakter czynny oraz bierny; i to dwojako, bo po obu 
stronach tego układu. Zarówno człowiek jak i  świat czynnie na siebie 
wzajemnie oddziałują oraz doznają czy przyjmują w siebie aktywności 
drugiej strony. Oddziaływanie sił przyrody na człowieka, jak i  oddzia-
ływanie człowieka na świat poprzez pracę nie podlega dyskusji. Jednak-
że sposób jak i  zakres tego oddziaływania są sprawą złożoną. Przede 
wszystkim, jeśli jest samoistny, to ma znaczenie sam w  sobie, posiada 
wewnętrzne dobro, które od niego zależy (od jego istotnej struktury 
i  sposobu istnienia) i  tylko do niego należy (jeśli nie brać pod uwagę 
źródła jego istnienia). Człowiek jest więc także w swoim wewnętrznym 
dobru niezależny od czynników zewnętrznych, od świata. Można powie-
dzieć, że jest taki, jaki jest, że tak istnieje. W ten sposób ujmuje się właś-
ciwe mu dobro, jego godność, jako właściwość nieodłączną, wrodzoną 
i niezbywalną. Jednakże człowiek nie istnieje sam, bez innych, ani tylko 
dla siebie. Istnieje razem – z innymi ludźmi i ze światem pozaludzkim. 
Istnieje więc dla świata i ze względu na świat. Samo jego istnienie jest 
więc dla świata czymś pozytywnym, wartościowym. Oczywiście jego/
nasze swoiste działanie, ludzki czyn, może być pozytywne-wartościowe 
lub negatywne-antywartościowe. Tak samo można powiedzieć o oddzia-
ływaniu świata na człowieka. 

Skoro mówi się o  wartości, to  – w  przeciwieństwie do dobra jako 
wewnętrznej właściwości danego bytu – rozumie się ją jako właściwość 
relacjonalną, jako „bycie dla”, bycie pozytywnym (odpowiednim, właś-
ciwym) dla innego bytu. Stąd bierze się wartość świata dla człowieka, 
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człowieka do człowieka, działania dla drugiego; wartość konieczna dla 
życia lub tylko użyteczna. Skoro człowiek jest wielowymiarowy, to róż-
norodne są też wartości odpowiednie do jego wymiarów. Dotyczy to 
uwarunkowania ludzkiego trwania i  rozwoju, co jest ujmowane przez 
rozmaite nauki, które pokazując relacje między człowiekiem a światem 
(przyrody lub społecznym), mogą uwyraźniać tkwiące w nich wartości. 
Jak dobro wskazuje na istotny sposób istnienia człowieka, związek z tym, 
co stanowi o człowieczeństwie, tak wartość wskazuje raczej na uwarun-
kowania życia, a nie na samą istotę człowieka. Jednakże człowiek wobec 
drugiego człowieka występuje w  dwojakiej postaci: jako wewnętrzne 
fundamentalne, niezmienne dobro i  jako bycie wartością dla drugiego. 
To drugie – człowiek jako wartość – przez powiązanie z wewnętrznym, 
fundamentalnym dobrem istnieje i funkcjonuje na innym, nieporówna-
nie wyższym poziomie niż wartości świata materialnego, świata przed-
miotów. To stwierdzenie pokazuje szczególne znaczenie filozofii dla 
pedagogiki. 

* * *

Wspólna praca dwóch autorów w  założeniu ma stanowić pewnego 
rodzaju jedność, a  przynajmniej jej treść zakłada jakąś wspólną ideę. 
Choć została ona uzgodniona w wewnętrznej dyskusji, to jednak każdy 
z nas ma osobną biografię i doświadczenie, które uwidocznione zosta-
ło w dotychczasowych, osobnych publikacjach na podobne lub zbliżone 
tematy. To sprawia jednak, że niektóre części przedstawionego tekstu są 
bliższe jednemu lub drugiemu, bardziej od niego zależne, a przez to każ-
dy też w sposób szczególny za nie odpowiada. Jest to zrozumiałe, gdyż 
mimo bliskości tematycznej, metodologicznej i korzeni ideowych, posta-
wy intelektualne, jak zresztą każde inne, nie są i nie mogą być jednak 
identyczne. Stąd mogą się pojawiać w tekście pewne różnice zdań, które 
jednakże przez autorów są akceptowane.
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CZŁOWIEK, WARTOŚCI, WYCHOWANIE

Osobowe podstawy pedagogiki

Pedagogika w  swoim wymiarze praktycznym mająca wskazać możli-
wości i  sposoby pomocy w  osobowym rozwoju człowieka domaga się 
podłoża teoretycznego, wiedzy o  człowieku, którego rozwój ma pro-
wadzić, o jego sposobie bytowania i działania, o wartościach i prawach. 
Ponieważ człowiek, jak cała zresztą rzeczywistość, jest złożony, to wie-
dza może pokazywać różne jego strony, różne aspekty, ujmowane przez 
różne nauki. Jednakże istnieje jeden rodzaj wiedzy, który ujmuje całość 
człowieka, który ma możliwość wskazania na jego istotę, czyli człowie-
czeństwo, a  przynajmniej ma takie aspiracje. To filozofia. Pojawia się 
tu także pewna trudność, bo filozofia jest najstarszą dziedziną wiedzy, 
a przez to bardzo rozwiniętą, złożoną, a nawet rozbitą na wiele rodza-
jów, dlatego mówiąc o niej, trzeba wskazać na ten rodzaj, który w danym 
przypadku przyjmuje się jako podłoże pedagogiki. Tutaj przyjmujemy 
klasyczną koncepcję filozofii arystotelesowsko-tomistycznej, wzboga-
coną niektórymi ujęciami nowożytnymi i współczesnymi, jak kantyzm 
i  fenomenologia, a  także egzystencjalizm, szczególnie w  jego chrześci-
jańskiej odmianie. Przykładem tego rodzaju filozofii, będącej inspiracją 
dla obecnych rozważań, jest koncepcja człowieka wypracowana przez 
Karola Wojtyłę, szczególnie w jego dziele Osoba i czyn1. Ukazany poniżej 

1 K.  Wojtyła, Osoba i  czyn oraz inne studia antropologiczne, TN KUL, Lublin 2011. 
Por. również P. Kaźmierczak, Personalistyczna koncepcja wychowania w nauczaniu Jana 
Pawła II, „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2003.



cZĘŚć PierWSZa 16

zarys tej myśli stanowi konieczne wprowadzenie w  teoretyczne pod-
stawy i zasady umożliwiające zrozumienie sposobu istnienia, działania 
i rozwoju człowieka. 

Karol Wojtyła podjął się dokonania, na gruncie filozofii człowieka, 
syntezy trzech nurtów filozoficznych: tradycyjnej filozofii bytu, czy-
li tomistycznego arystotelizmu, kantyzmu oraz filozofii świadomości, 
głównie fenomenologii opracowanej przez Maxa Schelera. Rezultatem 
tych badań było pogłębienie i rozbudowanie wszystkich trzech nurtów. 
Dokonał on syntezy, tworząc nowe ujęcie człowieka, etyki i kultury. Jest 
jeszcze jedna cecha jego myśli, o której trzeba powiedzieć, a mianowi-
cie to, iż składa się ona z podejścia naturalnego (filozofii) i wiary (teo-
logii). Karol Wojtyła wychodzi w swojej koncepcji od możliwie pełnego 
doświadczenia człowieka, w czym nawiązuje do długiej, przede wszyst-
kim nowożytnej, tradycji filozofii europejskiej. Jest to doświadczenie 
człowieka „codziennego”, każdego, realnie bytującego, a nie konstruktu 
teoretycznego. Człowieka, który sam doświadcza siebie i świata, odczu-
wa swoją radość i trwogę, dobro i zło, czuje swoją naturalność oraz prze-
żywa swoją wiarę. To wszystko jest punktem wyjścia dla ujęcia przed-
miotu całościowego doświadczenia, będącego podłożem tworzenia 
teorii człowieka. W tym mieści się cała filozofia i teologia, pełnia myśli 
Karola Wojtyły, nasycająca przeżywaną racjonalnością także jego poe-
zję oraz inne odniesienia kulturowe. Wszystko to tworzy wizję jedności 
świata ludzkiego, więcej jeszcze – jedności istnienia i Istnienia. 

Takie podejście doprowadziło K. Wojtyłę do wzbogacenia uprzednio 
dokonanej w historii myśli całościowej wizji człowieka, a także do ujęcia 
jej dwuaspektowo: na płaszczyźnie metafizycznej i  fenomenologicznej, 
jak to sam nazywa. Na płaszczyźnie metafizycznej, pełnego bytu, natu-
ra człowieka jest rozumiana jako całościowe podłoże i źródło ludzkiego 
dynamizmu. Dzięki temu zachowana i podkreślona jest jedność i inte-
gralność człowieka jako szczególnie ważna właściwość, co przeciwstawia 
się dualizmowi platońskiemu i  kartezjańskiemu, rozłamującemu ową 
jedność. Jednakże z drugiej strony dynamizm człowieka nie jest jedno-
rodny, jego składowych nie można uznać za jednolite, bowiem różnią się 
one między sobą, co wskazuje na bytowy pluralizm człowieka, czyli na 
złożenie z różnych elementów źródła i podłoża jego dynamizmu. Dzię-
ki temu ukazuje jego cielesną i duchową stronę, ale ani nie dopuszcza 
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monizmu, materialistycznego czy spirytualistycznego, ani nie zezwala 
na zasadniczy dualizm bytowy. Analizując sposób powstawania, funkcjo-
nowania i treść każdej z sił z osobna, pokazuje, że składając się na cało-
ściowy dynamizm (czyli ujmując je na płaszczyźnie fenomenologicznej, 
jak mówi), są one jakościowo różne, a więc ich podłoże i źródła także są 
wewnętrznie zróżnicowane, a człowiek przez to złożony. Karol Wojty-
ła ukazuje to zasadnicze złożenie, dwa oblicza, dwa rodzaje dynamizmu 
różniące się realnie między sobą. Oba są „jego własne”, czyli człowie-
ka. Różnice te wskazują na wielostronność oraz bogactwo w  sposobie 
istnienia ich podłoża i źródła. To pokazuje, że nie ma prostych i jedno-
znacznych, a przede wszystkim jednostronnych odpowiedzi na pytanie 
o sposób istnienia i działania, że odpowiedzi na takie pytania są różne 
i zależne od aspektu człowieka, pod jakim się go rozpatruje, a mimo to 
mogą pozostać obiektywne. 

Pierwszy rodzaj z  wyżej wymienionych sił, to dynamizm, który 
K. Wojtyła określa jako: „coś dzieje się w człowieku” lub „coś dzieje się 
z człowiekiem”. Ta siła, uwidaczniająca całą cielesność ludzką, jest jakby 
samo-działająca. Człowiek jest jego podłożem (suppositum) i obserwato-
rem, ale tylko tyle. Drugi rodzaj sił określony jest słowami: „ja działam” 
lub ogólniej „człowiek działa”. Tak jak w poprzednim wypadku, człowiek 
jest ich podłożem i  obserwatorem, ale zarazem  – nadto  – aktywnym 
twórcą, świadomym i wolnym sprawcą. Bez ludzkiego „chcę” siły te by 
nie zaistniały. Ta ich właściwość i  szczególna zależność od podmiotu 
(tu właśnie wyraźnie ukazuje się podmiotowość-subiektywność człowie-
ka i jej znaczenie) jest niezwykle ważna, pokazuje wyjątkowość i niezwy-
kłość bytu ludzkiego, bowiem wskazuje na sprawczość, jak to nazywa 
K. Wojtyła: możliwość sprawiania czegoś, i na wolność. Człowiek samo-
dzielnie powołuje tę siłę do życia i nadaje jej kształt. Źródło i podłoże 
pierwszego za Kantem nazywa naturą, drugiego – osobą. [Jak widać ter-
minu „natura” K. Wojtyła używa w dwojakim znaczeniu: dla nazwania 
podłoża całości właściwego człowiekowi działania (natura w znaczeniu 
metafizycznym) oraz następnie dla nazwania podłoża sposobu działa-
nia właściwego ludzkiej cielesności („dziania się”, natura w  znaczeniu 
fenomenologicznym). Słowa „dzianie się” mają podkreślić, że siły te 
powstają poza kontrolą woli, że „same się dzieją”, a  człowiek może je 
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tylko obserwować.] Ten podział dynamizmu pokazuje jego zróżnicowa-
nie oraz różne sposoby realizacji, przejawianie się go w pełni człowieka.

Od razu trzeba zauważyć, że dzięki temu K.  Wojtyła uniknął  Scylli 
uprzedmiotowienia i  Charybdy subiektywizmu, ponieważ bardzo 
wyraźnie odróżnił podmiotowość (bycie podmiotem swoich właściwo-
ści sił) rozumianą jako subiektywność od subiektywizmu. To pierwsze – 
subiektywność – oznacza podjęcie, zaakcentowanie i odniesienie całe-
go sposobu życia do podmiotu (bo to podmiot, człowiek, jest źródłem 
poznania i działania), a przez to podkreślenie znaczenia wątku świado-
mości, sprawczości i  wewnętrznego przeżycia w  strukturze ontycznej 
człowieka, gdyż przecież tak właśnie człowiek funkcjonuje; drugie zaś 
(subiektywizm) to pewnego rodzaju zamknięcie się człowieka we włas-
nym wnętrzu, brak dystansu nie tylko do świata zewnętrznego, ale także 
do siebie, poddanie się emocjom i popędom, przez co świadomość kar-
mi się sama sobą, a  nie odbija zewnętrznego wobec niej racjonalnego 
poznania. Można by paradoksalnie powiedzieć, że w ten sposób podmio-
towość-subiektywność człowieka, będąca formą istnienia człowieka, sta-
ła się przedmiotową – czyli obiektywną – stroną egzystencji człowieka.

Karol Wojtyła poszczególne elementy tego ostatniego złożenia nazy-
wa albo naturą (podłoże działań cielesnych, „dziejących się”), albo osobą 
(podłoże działań psychiczno-duchowych, chcianych). One nie istnieją na 
tym samym poziomie bytowym, nie są równoważne, ale pozostają w sto-
sunku pewnej nadrzędności i  podrzędności do siebie, w  relacji posia-
dania: natura „jest posiadana” przez osobę, osoba „posiada” naturę. Tak 
rozumiana natura, choć obdarzona własnym dynamizmem, może być 
przynajmniej w pewnym zakresie podległa osobie, może być w pewien 
sposób „użyta” czy wykorzystywana przez nią, więc jest jakby w pozycji 
biernej w stosunku do osoby, zaś osoba – w pozycji czynnej do natury, co 
jest ujmowane w doświadczeniu wewnętrznym, w przeżywaniu samego 
siebie. Nie wszystko, co naturalne, człowiek może używać do-woli, ale 
niektórymi siłami naturalnymi, zawartymi w swoim ciele może dyspo-
nować, na przykład wytwarzać coś swoimi rękami, poruszać się dzięki 
swoim nogom, przekazywać informację za pomocą głosu lub mimiki itp. 
Może też ingerować w  swoje struktury naturalne, które bezpośrednio 
nie są podległe woli, gdyż pośrednio, za pomocą zewnętrznych substan-
cji lub czynności, może siły naturalne powstrzymywać lub aktywizować, 
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co na przykład jest podstawą działań medycznych, sportowych itp. Tak 
jest widziany człowiek oglądany poprzez ludzki czyn, przez właściwy 
sposób osobowej aktywności. Osoba, przynajmniej w  pewnej mierze, 
jest nadrzędna wobec natury – na tym podłożu budowana jest cała are-
tologia, teoria cnót, czyli ludzkich doskonałości, i teoria wartości ludz-
kiego działania – może naciski, przynajmniej niektóre, płynące ze stro-
ny natury powstrzymywać, nie poddawać się im lub je wzmacniać albo 
nawet wywoływać. Jeśli pod wpływem uznanych wartości przerodzi się 
to w stałą skłonność, w stały sposób panowania nad sobą, stanie się po 
prostu cnotą, doskonałością istnienia i działania. 

Ludzki czyn, będący wyrazem osoby, wyrazem świadomości i wolno-
ści, nie jest istotnie zależny od natury, od cielesności, nie ona bowiem 
wyznacza wartość i sposób dokonywania czynu, chociaż może go warun-
kować. Czym innym jest wszakże bycie warunkiem czynu, a czym innym 
stanowienie o nim. Warunek w tym wypadku to wskazanie możliwości/
konieczności. Ten dziwny zestaw pojęć przykładowo wskazuje z  jed-
nej strony na to, na co natura człowieka zezwala (pływanie po wodzie, 
krótkotrwałe nurkowanie), a  z  drugiej strony na to, że człowiek musi 
oddychać tylko powietrzem atmosferycznym (a nie rozpuszczonym 
w wodzie). Wola, decydując o dokonaniu czynu, który ma wprowadzać 
zmiany w otaczającym świecie, angażuje do tego siły naturalne, siły cie-
lesne w  możliwy dla nich sposób (to jest właśnie owo warunkowanie, 
czyli niemożność wyjścia poza ich możliwości). 

Dwojaki sposób używania terminu „natura” (a przez to utworzenie 
dwóch pojęć) – wskazujący raz na określenie całości struktury bytu ludz-
kiego (strukturę ujętą metafizycznie), a  drugi na strukturę cząstkową 
(ujętą fenomenologicznie), działającą poza-świadomie i przejawiającą się 
w  sposób konieczny, czyli niezależny od woli; oraz  – dalej  – wyłonie-
nie terminu i pojęcia osoby (co również jest wynikiem analizy danych 
doświadczenia oraz syntezy źródeł filozoficznych) jest bardzo wyraź-
nym wzbogaceniem i  tradycyjnej teorii bytu, i nowożytnej teorii świa-
domości. Takie zdwojenie terminologiczne natury, choć może powodo-
wać niejakie kłopoty ze zrozumieniem teorii, z jednej strony wynika ze 
swoistego ubóstwa języka i przyzwyczajeń, a z drugiej jest spadkiem po 
pewnych doktrynach filozoficznych (jak Kanta), w których tak właśnie 
było używane. Dodać jeszcze należy, że właśnie ludzki dynamizm (czyli 
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czyn osoby i  uczynnienie natury) jest punktem wyjścia dla tworzenia 
Wojtyłowej koncepcji człowieka, a  dalej  – podłożem etyki, pedagogiki 
oraz filozofii społecznej. Jest to wizja bytu ludzkiego bardzo aktywnego, 
nie tylko pokazująca, jaki on jest, jakby jego nieruchomy obraz, ale też 
umieszczająca go w procesie działania, zmian, tworzenia. 

Świata, jego wnętrza, istotnej struktury nie poznajemy bezpośrednio, 
gdyż nie mamy do tego swobodnego wglądu, ale poprzez jego przeja-
wy. W przypadku człowieka doświadczamy poznawczo jego aktywności, 
analizujemy je i wyciągamy wnioski o ich podłożu i źródle, o jego struk-
turze i sposobie istnienia – jaki on jest, skoro tak działa. W ten sposób 
tworzy się nasz obraz człowieka. Tego rodzaju podejście do odpowiedzi 
na pytanie o sposób istnienia i działania człowieka, a także sposób isto-
towego poznania człowieka, powoduje szczególnie ważne skutki teo-
retyczne i praktyczne. Z  jednej strony bowiem ukazany zostaje sposób 
istnienia człowieka, który jest niezależny od naszego poznania i chcenia, 
czyli pokazana obiektywność istnienia, co wskazuje także na obiekty-
wizm poznania i pewnego rodzaju absolutność prawdy. Prowadzi to do 
wykazania obiektywizmu wartości i norm moralnych. Z drugiej strony 
zostaje uznana, wykazana i uszanowana cała sfera podmiotowa, przeży-
cia wewnętrznego, świadomości i wolności człowieka: że istnieję i że ist-
nieję jako człowiek, że to jest ode mnie niezależne, ale ode mnie zależy, 
jak istnieję, jak poznaję, jak uznaję wartości i jak działam. 

Jako uzupełnienie można dodać wniosek wypływający z powyższych 
słów: cała „rewolucja” moralna papieża Franciszka, dotycząca zmiany 
w odnoszeniu się do działania człowieka, do jego dobra i zła, do jego siły 
i słabości, polegająca na tym, że w ocenie ludzkich czynów bierze on pod 
uwagę nie tylko obiektywne ich wartości, ale także stronę podmiotową – 
przeżycie i sytuację człowieka, jego subiektywne sposoby odnoszenia się 
do nich – w teorii była przygotowana przez rozważania antropologiczne, 
etyczne i pedagogiczne K. Wojtyły, Jana Pawła II. Również pojęcie god-
ności człowieka, ten podstawowy dla antropologii i etyki problem, uzy-
skuje w tym ujęciu większą głębię, ma ono bowiem wymiar całościowy, 
zarazem przedmiotowy i podmiotowy (obiektywny i subiektywny). God-
ność człowieka, godność osoby ludzkiej, poznawana i przeżywana, będą-
ca wyrazem szczególnej, bo najwyższej, nieporównywalnej w Kosmosie 
i niepowtarzalnej wartości, staje się kamieniem probierczym, kryterium 
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wartości i  wyznacznikiem jego działań na płaszczyźnie indywidualnej 
i  społecznej. Można przy tej okazji powtórzyć paradoks (choć istnie-
je tylko w sło wach, a nie w samej rzeczy), że podmiotowość człowieka, 
jego subiektywność, jako coś realnego, nie jest bytowym naddatkiem, ale 
obiektywnym stanem istnienia człowieka. 

Obiektywność-przedmiotowość i  subiektywność-podmiotowość nie 
są samodzielnymi strukturami ontycznymi ani też aspektami bytu ludz-
kiego istniejącymi i działającymi osobno. Ich oddzielanie od siebie powo-
duje dezintegrację człowieka, jego zatracenie. Są w  człowieku elemen-
tem stałym, ale ich status i  wzajemna relacja bywają zmienne, zależne 
od ukształtowania przez działanie, przez czyn, dlatego ich integrujące 
utrwalanie jest jednym z podstawowych zadań, dążeniem do spełnienia 
siebie. Rola i  sposób funkcjonowania ludzkiego sumienia  – podstawo-
wego wyrazu osobowości i najwyższej władzy podmiotowej – wskazuje 
na obowiązek działania człowieka zgodnie z  jego zaleceniami. Równo-
cześnie człowiek zobowiązany jest do uzgadniania wskazań sumienia 
z obiektywnym stanem istnienia i obiektywnymi danymi poznania. Ze 
względu na prawdę o swoim istnieniu i o dobru oraz na wolność człowiek 
jest odpowiedzialny i za swoje działania, i za swoje sumienie. W istotnych 
sprawach nie można więc szermować jedynie danymi obiektywnymi lub 
tylko danymi subiektywnymi, gdyż w ten sposób zubożony i jakby zafał-
szowany zostaje jego obraz teoretyczny i wymagania jego praxis.

Konsekwencje praktyczne takiego dwoistego podejścia K.  Wojtyła 
ukazuje w dwóch wymiarach: nadprzyrodzonym i naturalnym. Aczkol-
wiek używane słowa są inne, to istota pozostaje ta sama  – czy jest to 
ewangeliczne przykazanie miłości2, czy też norma personalistyczna, któ-
ra głosi, że „osoba jest takim dobrem, że właściwe i pełnowartościowe 
odniesienie do niej stanowi tylko miłość”3, oraz, że „ten sposób odnie-
sienia, ta postawa jest zgodna z tym, czym jest osoba, z wartością, jaką 
reprezentuje – i stąd jest godziwa”4.

Uzasadnienie podstawowych praw człowieka, doświadczanych i prze-
żywanych przez każdego, wynika ze swoistej wartości osoby ludzkiej, 

2 Por. K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, TN KUL, Lublin 1986, s. 41.
3 Tamże, s. 42.
4 Tamże, s. 43.
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najwyższej i niezbywalnej, którą nazywa się godnością. Prawa wynika-
ją z godności i służą jej utrwaleniu. Człowiek-osoba, obdarzony pozna-
niem, świadomością oraz wolnością, przerasta wartością cały świat rze-
czy. Powołany jest ze swej natury do rozwoju, do spełniania siebie we 
wspólnocie z innymi ludźmi. Wolność i świadomość, poprzez wewnętrz-
ny dynamizm rozwojowy, są nie tylko wewnętrznymi niezmiennymi 
właściwościami, gdyż również podlegają rozwojowi, a  dbałość o  niego 
jest zadaniem człowieka. Właściwością i  zadaniem pozostaje nie tylko 
struktura duchowa, ale także cielesna. Wspólnie tworzą one nieroze-
rwalną całość, ale skoro osoba jest nadrzędna wobec natury, właściwo-
ści osoby, czyli rozumność i wolność, są wyższe, „ponad” cielesnością, to 
w pewien sposób może nią kierować i jest za nią odpowiedzialna. Stąd 
więc celem każdego działania na płaszczyźnie społecznej powinna być 
obrona i zabezpieczenie warunków rozwoju całego człowieka, w każdym 
jego wymiarze, ale z zachowaniem sposobu działań wynikających z rela-
cji między tymi dwoma elementami. Jednym z  zadań pedagogicznych 
jest umacnianie struktury osobowej i jej nadrzędności wobec natury.

Naturalny dynamizm osoby ludzkiej, skierowanie człowieka do 
dobra, „instynkt dobra” sprawia, że już nawet samo tylko poznanie dobra 
nie jest obojętne dla osoby, dla jej działania i sprawności. To poznawcze 
doświadczenie, mobilizujące i aktywizujące ludzkie działanie, jest faktem 
znanym i uznanym nie tylko przez tradycyjną filozofię bytu, ale również 
przez współczesną filozofię języka. Brytyjski filozof R. Trigg, nawiązujący 
do myśli L.  Wittgensteina, tak to ujmuje: „Twierdzenia etyczne, takie 
jak: «to jest dobre», często przeciwstawia się zwykłym twierdzeniom 
o  faktach, takich jak: «to jest skrzynka pocztowa». Podczas gdy z  fak-
tu, że jakiś przedmiot jest skrzynką pocztową, nie wynika koniecznie 
żadna linia działania, niespójnie byłoby powiedzieć, że jakieś działanie 
jest dobre, a nie sądzić, że powinno być zatem wykonane. Twierdzenia 
etyczne zazwyczaj przewodzą działaniu w  sposób, w  jaki wiele twier-
dzeń tego nie czyni. Rozpoznawszy, że działanie jest złe, zobowiązałem 
się do unikania go. Nie zobowiązałem się do wysłania listu, gdy rozpo-
znałem, że przedmiot jest skrzynką pocztową. Podczas gdy mogę być 
obojętny wobec wielu stanów rzeczy, o których może być mowa, moje 
użycie języka moralności wyklucza logicznie wszelką obojętność. Moc 



cZłOWieK, WarTOŚci, WycHOWaNie 23

przewodzenia działaniu jest częścią jego znaczenia”5. Dlatego dbałość 
o uwrażliwienie na wartości, szczególnie moralne, jest jednym z podsta-
wowych zadań pedagogiki.

Wyjaśnienie dynamizmu i moralnego zaangażowania człowieka tyl-
ko na płaszczyźnie językowej oczywiście uznać trzeba za daleko niewy-
starczające, jest ono tylko znakiem czegoś większego i sięga dużo dalej. 
Fakt ten, powszechnie doświadczany w  życiu codziennym, znany jest 
także filozofii. Poznanie aksjologiczne, będące elementem całościo-
wego poznania ludzkiego, poprzez dynamizm sprawczy jest istotnie 
powiązane z ludzką praxis, która domaga się racjonalnie uzasadnionego 
pokierowania przez człowieka i to pokierowania mającego na względzie 
właśnie poznane wartości. Tak więc poznanie to część ludzkiej moral-
ności, składowa ludzkiego doświadczenia moralnego, którym jest „samo 
w  sobie praktykowanie moralności zarówno w  profilu osobowym, jak 
i  społecznym”6. Stąd właśnie w  etyce, obok tendencji „teoretycznej”, 
pojawia się równolegle tendencja „praktyczna” i  „wychowawcza”, czy-
li ukazywanie racjonalnych dróg działania i  moralnego kształtowania 
człowieka, „spełniania” go, której przedstawicielem jest u nas na przy-
kład J. Woroniecki. W ten sposób pedagogika jest niejako przedłużeniem 
etyki, zaś podłożem, na którym ona wyrasta, jest po prostu filozofia. 

Zgodnie z zasadą agere sequitur esse (działanie jest następstwem bytu) 
sposób istnienia człowieka przejawia się w jego działaniu albo – od dru-
giej strony rzecz biorąc – działanie zakłada istnienie (i poznanie) bytu. 
Co więcej, podmiotowość człowieka i  struktura jego sumienia – przez 
naturalną tendencję człowieka do dążenia do pozna nego dobra – same 
stają się pierwszoplanowym przedmiotem kształtowanym przez czyn 
osoby, przez co osoba ludzka się spełnia. Tak więc esse ludzkie, bytowa-
nie człowieka, jest tworzone (a dokładniej do-twarzane) przez jego agere.

Społeczne przekazywanie wyników poznania, głoszenie praw-
dy o dobru, możliwe jest słowem, ale także działaniem i postawą. Jest 
nie tylko przekazywaniem informacji o  stanie rzeczy, ale także pobu-
dzaniem ludzkiego dynamizmu moralnego, skłanianiem do realizacji 
ukazy wanych wartości, pomocą w  podejmowaniu decyzji. Pobudzanie 

5 R. Trigg, Rozum a zaangażowanie, tłum. B. Chwedeńczuk, PAX, Warszawa 1977, s. 27.
6 K. Wojtyła, Problem doświadczenia w etyce, „Roczniki Filozoficzne” 1969, z. 2, s. 17.
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ludzkiej wrażliwości moralnej ma pierwszorzędne znaczenie z  punktu 
widzenia działania osobowego i społecznego, a więc spełniania się osoby, 
i pełni podstawową rolę w oddziaływaniu pedagogicznym. Jak podkre-
śla J.-M. Aubert7, przemiany, jakie dokonują się we współczesnym świe-
cie, spowodowały, że niektórzy czują się zagubieni i  zdezorientowani. 
Rozsądne i  odpowiedzialne działanie wymaga zaś minimum pewnych 
informacji. Chodzi tu przede wszystkim o informację w zakresie struk-
tury wartości moralnych, a także warunkujących je koncepcji człowieka 
i działania, oraz w zakresie sytuacji świata, będącej „tworzywem” dzia-
łania. Dezorientacja ta dotyka każdego współcześnie żyjącego człowie-
ka, choć pewnie zawsze tak było. Jednakże przyspieszone zmiany świata 
dokonujące się pod wpływem gwałtownie rozwijającej się nauki i sprzę-
żonej z nią techniki, zmiany cywilizacyjne, kulturowe, społeczne i oby-
czajowe powodują, że nieraz człowiek (sumienie) nie może za nimi nadą-
żyć. I  chyba owo nienadążanie za szybkością zmian spowodowanych 
burzliwym doskonaleniem techniki, a także zafascynowanie mocą ludz-
kiej pracy, sprzyja powstawaniu i  utrwalaniu się niekorzystnych form 
świadomości i  postaw ludzkich, jak postawy konsumpcyjnej i  techno-
kratycznej. Charakteryzują się one pewnym wewnętrznym zubożeniem 
i  rozdarciem człowieka, zagubieniem czy może nawet odrzuceniem 
wewnętrznej jedności poznania i działania ludzkiego. Przede wszystkim 
zaś wyrażają się one niewrażliwością na wartości inne niż skuteczność 
i użyteczność, lub radykalnym oddzieleniem, a nawet podporządkowa-
niem wartości moralnych tym innym. 

Wobec zasadniczej zmienności sytuacji bytowej człowieka, co jest 
stałym procesem, coraz szybszej zmienności świata i  coraz częstszego 
pojawiania się nowych problemów życiowych na płaszczyźnie prag-
matycznej i moralnej, potrzebna jest szczególna troska o wzmocnienie 
sumienia ludzkiego jako instrumentu poznawczego ujmowania warto-
ści moralnej i  w  funkcji kierowniczej wobec czynu. Takie jest, między 
innymi, zadanie wychowania i samowychowania, a tym samym zadanie 
pedagogiki.

7 J.M. Aubert, Vivre en chrétien au XXe siècle, t. 1–2, Mulhouse, Salvador 1976, s. 77.
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Wartości ludzkiego czynu

Po wstępie dotyczącym podłoża zagadnień pedagogiki pora przejść do 
problemu wartości i doskonałości (cnoty) ludzkiego działania. Niektóre 
rozważania i analizy aksjologiczne, a także pedagogiczne głoszą, że war-
tości moralne tworzy człowiek w osobnych, specjalnych aktach działa-
nia, niemających związku z wartościami ekonomicznymi, społecznymi, 
politycznymi, kulturowymi itp. Albo też w innym przypadku, przeciw-
nie, odnosi się wrażenie, że wartości moralne są takiego samego rzędu 
i znaczenia co inne, lub że w ogóle nie istnieje moralna wartość działania 
ludzkiego, gdyż redukuje się ona do dobrobytu, postępu materialnego, 
do funkcjonalności społecznej. Mogłoby się wydawać, że te wyżej ukaza-
ne postawy filozoficzne i idące za nimi postawy etyczne i pedagogiczne 
nie mają ze sobą wiele wspólnego. Jest w nich jednakże pewien wspólny 
rdzeń: przekonanie, że wartości moralne są jakimś naddatkiem, czymś 
drugorzędnym, marginalnym i  nieistotnym dla człowieka, a  wartości 
materialne stają się wobec nich nadrzędne. Tymczasem wartości moral-
ne są dla człowieka czymś najbardziej istotnym, dotyczą istoty człowie-
ka, jego losu. W działaniu ludzkim tworzy się je na bazie innych wartości 
i poprzez inne wartości, które mają znaczenie aspektowe, czyli dotyczą 
pewnych tylko stron człowieka. Wartości moralne więc nie są tożsame 
z innymi ani im podległe. 

Ponieważ człowiek jest jednością, to i jego działania są ze sobą powią-
zane. Można to rozumieć w  ten sposób, że wartości materialne, spo-
łeczne i kulturowe pełne i ostateczne ludzkie znaczenie uzyskują przez 
świadome i  intencjonalne odniesienie do normy personalistycznej, jak 
mówi K. Wojtyła – do fundamentalnej zasady i normy moralnej. Między 
wszystkimi wartościami istnieje istotne powiązanie, chociaż nie są one 
homogenne. Ich istotę i związek może pokazać filozofia – w tym przede 
wszystkim antropologia filozoficzna i etyka – i dlatego ma ona zasadni-
cze znaczenie zarówno w teorii jak i praktyce pedagogicznej. 

Czyn ludzki ma dwa wymiary: skutków i  wartości wewnątrz-pod-
miotowych oraz skutków i  wartości zewnętrznych, odnoszących się 
do świata materialnego i społecznego, do drugiej osoby (drugich osób). 
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Zgodnie z analizami przeprowadzonymi przez K. Wojtyłę8 pierwszorzęd-
nym przedmiotem każdego czynu jest sam podmiot działający, o czym 
będzie mowa dalej. W nim przede wszystkim tworzone jest dobro i zło 
moralne samego działania, spełnia się sam działający podmiot, stając się 
dobrym, lub się nie-spełnia, stając się złym, albo przynajmniej nie stając 
się dobrym. Tak więc poprzez czyn podmiot sam sobie tworzy wartości 
moralne, wprost i bezpośrednio samemu się przez to kreując. Nie jest 
to tylko zdobywanie wartości istniejących zewnętrznie, ale poszerzanie 
i wzmacnianie swego własnego istnienia jako osoby. Dlatego tworzenie 
wartości moralnych, budowanie się w  dobru, samo-tworzenie się, ma 
właśnie wymiar egzystencjalny.

Inny aspekt stanowi działanie dla drugiego, które mieści się na innej 
płaszczyźnie, a  jego wyniki dają inne wartości. Drugiemu przekazywać 
można bezpośrednio wartości ekonomiczne, kulturowe, społeczne itp., 
co ma na celu zaspokajanie jego potrzeb, rozpoznawalnych doświad-
czalnie w spotkaniu z nim. Rozpoznawanie, a szczególnie zaspokajanie 
potrzeb drugiego dokonuje się w relacji „ja-ty”. Funkcjonuje ona także na 
szerszej płaszczyźnie różnorodnych związków społecznych, jest ich częś-
cią i sama na nie wpływa. Dlatego trzeba ją uznać za wypadkową bezpo-
średnich zewnętrznych związków bytowych i  związków przeżywanych 
wewnętrznie, tworzących wspólnie „atmosferę” społeczną i wewnętrz-
ną, intymną, którą sama też tworzy. W niej odbijają się ukształtowania 
wewnątrz-osobowe podmiotów wchodzących w te relacje oraz ukształ-
towania innych osób tworzących swoisty świat osobowy, jak też aktual-
na sytuacja i  struktura społeczna oraz uprawnienia, a  także obowiązki 
jednostkowe i społeczne wszystkich ludzi mieszczących się w sieci wza-
jemnych relacji. W  perspektywie czynu odnoszącego się do drugiego 
człowieka przejawia się więc nie tylko osoba działająca, ale także ta, do 
której odnosi się owo działanie. Mój wychodzący na zewnątrz czyn jest 
zarazem kształtowaniem innych. Drudzy dzięki niemu mogą stać się 
bogatsi, lepiej poinformowani, umocnieni w kulturze i  społeczeństwie 
itp. Odnoszenie się do drugiego nie jest dowolną opcją, gdyż – jak mówi 
K.  Wojtyła  – „człowiek spełnia się «poprzez drugich», urzeczywistnia 

8 K. Wojtyła, Osoba…
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siebie, «żyjąc dla drugich»”9, przez co przekracza i przerasta siebie. To 
znaczy, że rozwój człowieka, jego spełnianie się jest realizowane zarazem 
w nieodłącznych od siebie procesach socjalizacji oraz personalizacji. 

Odnosząc się do innych, człowiek, dzięki swojej postawie moral-
nej przekraczającej inne wartości, poprzez ujawnianie swojej wartości 
moralnej, także jest czynnikiem pomocnym w  ich moralnym tworze-
niu się, przede wszystkim jednak spełnia siebie samego, tworzy siebie. 
Kształtowanie moralne jest osobistą realizacją siebie samego do siebie, 
jest tym, co pozostaje w podmiocie, a nie przychodzi z zewnątrz. Czło-
wiek staje się jakimś, a siebie samego nie może bezpośrednio przekazać 
drugiemu, nie może swoich wewnętrznych wartości tożsamych z  nim 
przekazać na zewnątrz. Z  jednej strony ten sposób istnienia stanowi 
ochronę podmiotu przed zewnętrzną ingerencją, przed odebraniem lub 
niszczeniem wartości moralnych, które tylko on sam może tworzyć lub 
niszczyć. Z  drugiej strony może powodować cierpienie wychowawcy, 
jeśli widzi on nieskuteczność swoich wysiłków wychowawczych. Nie 
przekreśla to możliwości bezpośredniego przekazywania innych war-
tości i związanego z nimi rozwoju. I ten aspekt działania, dwoisty roz-
wój człowieka, nie może być w pedagogice pomijany. Otwiera to szeroki 
horyzont życia i działania, horyzont osobowy i pedagogiczny.

Wymaga dogłębnego poznania siebie samego i  innych, zapoznania 
się z bytową strukturą przedmiotową i podmiotową człowieka, jak rów-
nież strukturą relacji „faktycznie i aktualnie” zachodzących między „ja” 
a  „ty”, czy zachodzących w  „my” („wy”, „oni”). Domaga się to również 
poznania tych relacji, które ze względu na strukturę osobową jako dobre, 
właściwe, powinny zaistnieć, oraz sposobów wprowadzenia tych relacji 
(niosących wartości) w życie. Wszystko to objęte jest tradycyjnym poję-
ciem prawa naturalnego. W nim powinny być zsyntetyzowane: poznanie 
przedmiotowe (obiektywne) wartości należnych człowiekowi, podmio-
towa postawa wobec siebie i drugiego, która określa sposób odnoszenia 
się do nich (jak działać), czyli postawa miłości lub szacunku, oraz „mate-
rialne” treści odnoszenia się do drugiego (co robić w konkretnej sytuacji), 
wyznaczone potrzebami swoimi, drugiego i szerszą sytuacją społeczną.

9 K. Wojtyła, Transcendencja osoby w czynie a autoteleologia człowieka, w: tenże, Oso-
ba…, s. 489.
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Odnoszenie się do drugiego człowieka, zaspokajanie jego potrzeb, 
polegające na tworzeniu i przekazywaniu pewnego typu wartości (eko-
nomicznych, społecznych, kulturowych itp.) ma nie tylko znaczenie 
doraźne. Perspektywa jest tu o wiele szersza. Poznawanie i czynne odno-
szenie się do drugiego jako główny i  bezpośredni cel ma zaspokajanie 
aktualnych potrzeb, ale w tle tego (co nie znaczy, że jest to mało waż-
ne, wprost przeciwnie – to rzecz fundamentalna) leży poznanie i  zro-
zumienie pełnego człowieka, jego sposobu istnienia jako „potrzebują-
cego”, jak również poznanie i zaspokajanie całego zestawu jego potrzeb 
i  pełnej (na ile to jest możliwe) osobowości innych, drugich „ja”, oraz 
struktury i potrzeb wspólnoty („my”, „wy”, „oni”), czyli wszystkich osób 
powiązanych wzajemnymi relacjami. Tak więc działanie wobec drugie-
go „ja” jest zarazem pośrednim działaniem wobec jeszcze innych (trze-
cich) „ja” („my”, „ty”, „wy”, „on”, „oni”) i  odwrotnie  – działanie wobec 
innych jest zarazem działaniem wobec siebie. Rozpoznanie tej sytuacji 
i pokierowanie własnym działaniem jest sprawą sumienia. W ten spo-
sób każde odniesienie się do drugiego ze względu na to, kim on jest, na 
jego potrzeby, jest zarazem odniesieniem się moralnym (o czym bardziej 
szczegółowo będzie dalej) do siebie samego jako podmiotu działającego. 
Nie ma więc specjalnych, osobnych aktów człowieka, które byłyby „czy-
sto” moralne; są one nabudowane na aktach funkcjonujących na płasz-
czyźnie ekonomicznej, społecznej, technicznej, politycznej itp. Wszyst-
kie one znajdują się w zasięgu ocen i wartości moralnych. 

Czyny ludzkie mogą być analizowane z punktu widzenia moralnego 
oraz za pomocą metod właściwych naukom zajmującym się tego typu 
wartościami, z  zachowaniem zrozumienia ich odmienności. Mogą być 
rozważane ze względu na ich znaczenie dla organizmu ludzkiego, struk-
tury relacji międzyludzkich, psychiki, ale również pod kątem ich znacze-
nia dla człowieka jako pełni osoby i  jako takie, które tę osobę spełnia-
ją, czyli na polu filozofii, a dokładnie etyki. Charakter moralny czynów 
i ich wartość moralna wyznaczona jest przede wszystkim przez sytuację 
bytowania drugiego. Czyn odnosi się (bezpośrednio lub pośrednio) do 
drugiego w konkretnej sytuacji i wyraża się także konkretną wartością 
i powinnością, nie ma innych sobie równoważnych, gdyż jest (powinien 
być) odpowiedzią na sytuację osoby, jej istotne potrzeby. Realizowane 
wartości etyczne (moralne) są jednostkowe i niepowtarzalne, głodnemu 
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winniśmy dać chleb, a  nie zegarek, ale mogą być stopniowalne. I  tak 
biednemu, głodnemu, potrzebującemu można pomóc, dając warto-
ści ekonomiczne, więcej lub mniej pieniędzy czy chleba, ale nie można 
zastąpić ich wartościami kulturalnymi, jak książka, bo w  konkretnej 
sytuacji nie będzie to rzeczywista pomoc. Moralna wartość (tu: pomocy) 
jest jednostkowa, choć może być wymieniona w  ramach tego samego 
rodzaju. Nie jest natomiast wymienna, zastępowalna przez inne rodza-
je wartości – albo jest taka, jakiej wymaga sytuacja, albo jej nie ma. Co 
więcej, płaszczyzna wartości moralnych jest nadrzędna, a więc tworze-
nie innych wartości powinno być uzgodnione z wartościami moralnymi.

Jeśli działamy na innych polach, to ich wartości  – ekonomiczne, 
społeczne, kulturalne itp.  – są wymienne w  swojej klasie, na przykład 
potrzeby wartości ekonomicznych można zaspokoić pieniędzmi lub 
przedmiotami wartościowymi (nieruchomości, dzieła sztuki, użyteczny 
sprzęt), a nawet w pewnych szczególnych przypadkach są one wymien-
ne między klasami (np. ekonomiczne  – pieniądz, można zaspokoić 
społecznymi – awans). 

Czyn ludzki ma bezpośrednie znaczenie moralne dla podmiotu dzia-
łającego (tworzącego), ale pośrednio również dla osoby-przedmiotu, do 
którego jest skierowany, oraz dla wspólnoty, która chociaż sama w sobie 
nie ma podmiotowości moralnej, to jest warunkiem moralności jedno-
stek, sytuacją, której sposób istnienia i charakter aksjologiczny wraz ze 
zmianą relacji między jednostkami i  mniejszymi grupami zmienia ich 
sytuację moralną. Czyny i postawy jednej osoby mogą być zachęcające 
lub zniechęcające do powtarzania ich przez drugiego, a gdy są podejmo-
wane przez wielu, to tworzą atmosferę społeczną, czyli zwielokrotniają 
swoje oddziaływanie na jednostki. Czyn ludzki działa więc na drugiego 
przez kształtowanie społeczności będącej środowiskiem życia i działania 
jednostek. 

Jest tutaj jeszcze jedna szczególna właściwość czynu. Działanie na 
płaszczyźnie ekonomicznej, społecznej itp. powoduje bezpośrednie 
przekazanie tego typu wartości drugiemu – on staje się bogatszym, bar-
dziej znanym czy szanowanym, bez względu na intencje działającego. 
Jednakże zupełnie inaczej kształtuje się wewnętrzna wartość człowieka, 
jego wartość moralna, gdyż zależy właśnie od jego postawy i  intencji. 
Pomoc materialna udzielana drugiemu nie zmienia swojej wartości wraz 
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ze zmianą intencji darczyńcy, pozostaje taka sama, gdy on udziela jej ze 
względu na pomoc drugiemu lub ze względu na chęć uzyskania prestiżu 
dla siebie samego. Zupełnie inny jednak jest skutek wewnętrzny dzia-
łającego, skutek moralny, osiągany w  działaniu altruistycznym, a  inny 
w  działaniu egoistycznym. W  pierwszym przypadku człowiek-sprawca 
nabywa wartości moralnych, staje się doskonalszym, a w drugim nie tyl-
ko takim się nie staje, ale nawet może stać się gorszym.

Doświadczenie różnorodnych wartości przez osoby czerpiące z czynu 
innych nie kończy się na emocjonalnym odczuciu ani na przeżywaniu jako 
wartości zaspokajających jednostkowe potrzeby cielesne czy psychicz-
ne, ale może polegać również na przeżywaniu ich bardziej dogłębnym, 
poznawczym, wyrażającym bardziej podstawową postawę  – szacunek, 
przyjaźń, miłość i odpowiednie do tego wartości. W ścisłym i istotnym 
powiązaniu wartości moralnych z innymi, poprzez powiązanie „ja” i „ty”, 
poprzez powiązanie w  „my” („wy”, „oni”), dzięki  współ-byciu i  współ-
działaniu następuje współkształtowanie się osób, współ-spełnianie się. 
Osoba doświadcza rozumiejąco działania drugiego jako dobrego moral-
nie (lub złego) i przez to samo może podejmować je i  tworzyć się jako 
dobra. To wszystko ma odniesienie do dobra wspólnego. Doświadczenie 
dobrego działania drugiego człowieka dynamizuje osobę doświadczają-
cą, uwyraźnia i podkreśla tezę, że bonum est diffusivum sui.

Jedność człowieka – różnorodność wartości

Człowiek stanowi jedność substancjalną, czyli j e s t  cielesny i  zara-
zem duchowy. Elementy te składają się na człowieczeństwo i są w sto-
sunku do siebie w  szczególnej relacji. Występująca w  człowieku wie-
lość niejednorod nych sił ujmowanych w  doświadczeniu składa się na 
wewnętrzny pluralizm. Siły te istotnie różnią się między sobą10, ale ich 

10 Por. J.  Gałkowski, Osoba i  wspólnota, „Roczniki Nauk Społecznych”, 8(1980), 
s. 49–74; Karol Wojtyła on Phenomenology, w: Intentionalitat. Werte. Kunst, red. J. Bloss, 
W. Stróżewski, J. Zumr, Filosofia, Praha 1995, s. 145–151; J. Gałkowski, Personalizm w myśli 
społecznej Karola Wojtyły – Jana Pawła II, w: Codzienne pytania Antygony, red. A. Szostek, 
A.M. Wierzbicki, Instytut Jana Pawła II, KUL, Lublin 2001, s. 207–218.
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integracja i koordynacja w ludzkim czynie następuje przez właściwości 
osobowe, przez poznawanie, sprawczość woli i świadomość.

W swoim podstawowym dziele Osoba i  czyn K.  Wojtyła mówi, że 
działanie jest autentyczne, czyli w pełni ludzkie, a właściwie osobowe, 
gdy wynika ze samostanowienia: „Samo spełnienie czynu przez osobę 
stanowi podstawową wartość. Można by ją nazwać p e r s o n a l i s t y c z-
n ą  w a r t o ś c i ą  c z y n u   – personalistyczną albo o s o b o w ą”11,  co ma 
znaczenie dla określenia wartości. Nie chodzi o działanie odruchowe czy 
o to, co dzieje się samorzutnie w człowieku, ale o czyn osobowy, świa-
domy i wolny. Samo dokonanie czynu przez osobę „zawiera w sobie cały 
szereg wartości [...], jest szczególnym i zarazem chyba najbardziej pod-
stawowym wyrazem wartości samej osoby”12, ukazuje jej wewnętrzne 
dobro oraz sprawia, że osoba doskonali się w materii dokonanego czynu, 
nabiera sprawności w  tym zakresie, czyli kształtuje cnotę, którą także 
można nazwać osobową. Dokonanie czynu doskonali i wzmacnia osobę 
w jakimś aspekcie, nie biorąc nawet pod uwagę osiąganych rezultatów 
i ich wartości. Samo działanie, świadome i wolne, na przykład bieg – bez 
względu na to, czy dla ratowania czy dla skrzywdzenia kogoś, czy też dla 
przyjemności  – doskonali sprawność ruchową biegnącego. Tak samo 
jest w przypadkach bardziej złożonych: rozmyślanie nad kombinacjami 
szachowymi lub nad sposobem dokonania kradzieży, tworzenie struktur 
technicznych dla ułatwienia lub utrudnienia życia bliźnim itp. uspraw-
nia ruchowo, intelektualnie, sprawczo człowieka działającego, czyli staje 
się on bardziej sprawny. Tak wygląda sprawa od strony podmiotu działa-
jącego. Karol Wojtyła tak uzyskaną wartość nazywa wartością osobową 
lub personalistyczną. Ale jest i druga strona tego działania – świat, który 
ulega zmianie. Przez czyny człowieka zmienia się bezpośrednie otoczenie 
potrzebne do codziennego życia, co może ułatwiać lub utrudniać życie, 
zmienia się świat będący tworzywem jego działań i sprawczości. Zaczyna 
istnieć coś nowego i większego, czego sam świat bez ingerencji człowie-
ka nie wytworzy, jego nowa struktura z nowymi wartościami – kultura, 
cywilizacja, technika, nauka, sztuka. Im wyższa jest osobowa wartość, 
doskonałość człowieka działającego, tworzącego, tym doskonalszy, czyli 

11 K. Wojtyła, Osoba…, s. 304.
12 Tamże, s. 305.
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bardziej dostosowany do człowieka i jego potrzeb, staje się świat, nabie-
rając wartości kulturowych, technicznych, artystycznych. W takim jed-
nakże ujęciu uzyskane zmiany mają charakter neutralny lub nawet dwu-
znaczny moralnie, gdyż są dopiero podłożem dla wartości doskonalących 
człowieka w jego najwyższym, istotnym aspekcie. Uzyskane wartości czy 
przedmioty charakteryzujące się takimi właściwościami mogą być użyte 
w rozmaity sposób, dobry lub zły moralnie. Dobro lub zło więc nie zależy 
od sposobu istnienia, od wartości użytkowych, ekonomicznych itp. tych 
przedmiotów, ale od sposobu ich zastosowania przez człowieka. Oczy-
wiście, nie można sądzić, że „stara” postać świata, świat naturalny (nie 
„surowy”, czyli nieprzekształcony) nie ma wartości, że jest tylko tworzy-
wem do przetworzenia. Taka postać świata ma swoje wewnętrzne dobro 
oraz wartość dla człowieka i jest mu potrzebna. Jakaś równowaga między 
„surowością” a przetwarzaniem świata musi być zachowana, choć nieła-
two ją określić i pewnie nie jest to wartość stała.

Złożoność osoby sprawia, że wartości do niej się odnoszące, z  nią 
związane, wyrażające ją i przez nią realizowane, występują na kilku płasz-
czyznach i – co ważniejsze – na różnych poziomach. Wartość personali-
styczna (osobowa) jest tak zwaną wartością nieprzechodnią, „pozostają-
cą” w podmiocie i kształtującą go, jest wartością podstawową, ale nie jest 
dla osoby wartością najwyższą, chociaż ją warunkuje. Wartość i  cnota 
personalistyczna (osobowa) jest wartością i doskonałością (cnotą) tylko 
pod pewnym względem aspektową: człowiek staje się bardziej doskonały 
jako lekarz, urzędnik, nauczyciel, artysta itd. Ona „poprzedza wszelkie 
wartości etyczne [w tym układzie najwyższe – J.G.] oraz warunkuje je”13, 
czyli te wartości, które doskonalą człowieka jako człowieka; człowieka 
po prostu. Wartość osobowa to zarazem wartość ontologiczna. Jak mówi 
K. Wojtyła, „ontologicznie bowiem każdy czyn jest jakimś spełnieniem 
osoby”14. Na niej i tylko na niej nabudowuje się wartość etyczną osoby, 
a  samo bytowanie człowieka staje się „mocniejsze”. Jednakże wartości 
etyczne dziedziczą nie jako właściwości wartości personalistycznej. Peł-
nia wartości etycznej zakłada „pełnowartościowe” spełnienie czynu, 

13 Tamże.
14 Tamże, s. 197.
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pełnię wartości personalistycznej15. Jeśli jest pełnym osobowym czynem, 
świadomym i  wolnym, albo inaczej mówiąc  – wyrazem racjonalności 
i wolności człowieka, to staje się warunkiem wartości etycznej. Jednakże, 
aby człowiek zrealizował wartość etyczną, musi spełnić jeszcze dodat-
kowy warunek czynu: wyrazić świadome, intencjonalne (podmiotowe) 
odniesienie do normy. Normą tą (zasadą i normą personalistyczną, jak 
nazywa je K. Wojtyła) jest miłość:

Norma ta jako zasada o treści negatywnej stwierdza, że osoba jest takim 
dobrem, z  którym nie godzi się używanie, które nie może być trakto-
wane jako przedmiot użycia i w tej formie jako środek do celu. W parze 
z tym idzie treść pozytywna normy personalistycznej: osoba jest takim 
dobrem, że właściwe i pełnowartościowe odniesienie do niej stanowi tyl-
ko miłość16.

Spełnienie przez wartość personalistyczną nie jest jeszcze moralnym 
spełnieniem osoby, choć jest pewną doskonałością człowieka. Koniecz-
nym warunkiem osiągnięcia najwyższej wartości moralnej jest pozy-
tywne odniesienie czynu do normy moralnej – a więc miłość. Człowiek 
jest bytem złożonym, wieloaspektowym i  żyje równocześnie na wielu 
poziomach. Dlatego też jego doskonalenie dokonuje się także na wielu 
płaszczyznach, z których jedne są bardziej ważne, znaczące, istotne, inne 
mniej. Wszystkie poziomy są ważne w życiu człowieka, jednakże inaczej 
ważą w bieżącym momencie życia, a  inaczej jeśli bierze się pod uwagę 
jego całość lub ostateczny los. W tym drugim przypadku – całości lub 
ostatecznego losu – wiele wartości przeżywanych w toku obecnego życia 
uzyskuje inny wymiar i  zostaje inaczej umiejscowionych w  hierarchii. 
W tej perspektywie ukazuje się ich niższość lub wyższość, względność 
jednych, a bezwzględność innych. 

Trzeba się zastanowić nad rolą i  miejscem świadomości, czystości 
intencjonalnej oraz wolności każdego działania i tworzonego przez czło-
wieka dzieła, szczególnie w aspekcie moralnym – czy owe warunki okre-
ślają punkt wyjścia dla pozytywnej oceny działania, czy też raczej punkt 
dojścia, cel działania. Człowiek nie jest doskonały od początku swego 

15 Tamże, s. 305.
16 „Ściśle biorąc, przykazanie miłości opiera się na normie personalistycznej jako na 

zasadzie [...], wyrasta z niej jako zasady (normy zasadniczej) stanowiącej właściwy grunt 
dla przykazania miłości”. K. Wojtyła, Miłość…, s. 42.
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bytowania, ale może i  powinien się taki stawać. Być może  – jako byt 
przygodny, czyli niekonieczny – nigdy nie stanie się w pełni doskonały. 
Obecnie nie ma raczej pełnej świadomości, wolności, czystości działania, 
ale są one zawarte potencjalnie w jego sposobie istnienia. Realizowanie 
lub nierealizowanie w życiu tych możliwości nie ma takiego samego zna-
czenia ani wartości. Można tu mówić o przeżywaniu pewnego rodzaju 
konieczności wewnętrznego powołania do „bycia więcej, bycia bardziej”. 
Choć doskonalenie się wymaga nieraz wielkiego wysiłku, to trudno (o ile 
jest to w ogóle możliwe) taką dążność wyrugować ze swojego życia. Sko-
ro zaś istnieje taka potrzeba czy dążność, to znaczy, że doskonałość nie 
jest dana od początku istnienia, ale że jest możliwa do osiągnięcia. Jej 
przejawem jest aktualna skłonność do bezinteresownego działania na 
rzecz drugiego, czyli miłość. O  miłości K.  Wojtyła pisze, iż „trzeba się 
pogodzić z faktem, że taką [dojrzałą – J.G.] nie jest ona od początku […] 
i taką nawet być nie może. Byłoby to sprzeczne z ogólnym charakterem 
ludzkiego bytowania, w którym obowiązują prawa rozwoju i stopniowej 
aktualizacji. Dlatego też miłość nie jest od początku dojrzała i  pełno-
wartościowa, ale stopniowo dopiero może stać się taką”17. Taki sposób 
widzenia problemu wartości ludzkiego czynu ma doniosłe znaczenie dla 
etyki i pedagogiki. Ocena człowieka i jego działania winna być dokona-
na nie tylko według jego stanu aktualnego, ale także ze względu na jego 
postawę gotowości i  aktualizację doskonalenia. Można przypuścić, że 
podobne stanowisko wobec oceny działania, ludzkiej siły i słabości oraz 
ich skutków na los człowieka zajmuje też papież Franciszek. 

Sposób istnienia wartości etycznej (moralnej) oraz wartości perso-
nalistycznych, a także specyficzna relacja między nimi wskazuje na ich 
zróżnicowane znaczenie dla człowieka oraz na sposób powstawania war-
tości etycznej, czyli stawania się człowieka dobrym lub złym. Wartość 
etyczna sięga swymi korzeniami do owego faktu ontologicznego, jakim 
jest osobowe spełnianie siebie przez czyn, dzięki realizowaniu wartości 
osobowych (personalistycznych), gdyż na nich czy też z  nich wyrasta. 
Dobro lub zło etyczne występuje w  porządku aksjologicznym, ale na 
innym poziomie – „przez moralną dobroć tego czynu”, także „przenika 

17 K. Wojtyła, Aby Chrystus się nami posługiwał, Znak, Kraków 1979, s. 89. Cytowane 
słowa odnoszą się do miłości między kobietą a mężczyzną, ale ten punkt widzenia można 
rozszerzyć na wszystkie aspekty działania człowieka. 
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do porządku ontologicznego”18, to znaczy przemienia byt człowieka, 
jego sposób istnienia. Moralne stawanie się człowieka-osoby jest więc 
najgłębszym i najpełniejszym stawaniem się w jego rdzeniu, przekształ-
caniem na istotnym dla człowieka poziomie, stawaniem się człowieka 
po prostu, a nie tylko w jakimś jednym aspekcie. Stawanie się, osiąganie 
pełni uwarunkowane jest oparciem czynu ludzkiego na prawdzie o czło-
wieku, na tym, co odpowiada jego strukturze i przeznaczeniu (co wyraża 
podstawowa norma moralna), czyli na prawdzie o dobru. Bez tego dzia-
łanie jest chybione. Prawda jest koniecznym warunkiem dobra19.

Inspiracja wytworzonego przez K. Wojtyłę pojęcia wartości persona-
listycznej oraz etycznej (moralnej) i ich rozróżnienia wydaje się podwój-
na. Z jednej strony, jak można przypuszczać, jest nią Hymn o miłości św. 
Pawła, a z drugiej po prostu Ewangelie, w których uwyraźniony został 
podział na „ciało” i  „ducha”. Karol Wojtyła odnalazł źródło idei filozo-
ficznej w wierze. Innym źródłem jego inspiracji jest podkreślany przez 
Kanta i filozofię fenomenologiczną element podmiotowy człowieka. Nie 
jest on również obcy tradycyjnej filozofii arystotelesowsko-tomistycznej 
(o czym świadczą choćby analizy J. Woronieckiego i E. Gilsona), jednakże 
nie zawsze był wystarczająco przez nią wykorzystany.

W przypadku św. Pawła chodzi o  słowa z  Pierwszego Listu do 
Koryntian:

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stał-
bym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał 
dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką wiedzę, 
i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie 
miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, 
a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał 
(1 Kor 13,1–3).

Jako właściwość kluczowa wyłania się z  tego fragmentu bezintere-
sowność działania. Innym z ważnych terminów i pojęć, jakie tutaj wystę-
pują, jest pojęcie zysku, zyskania. Kontekst wskazuje na to, że odnosi się 
ono do istotnej dla człowieka sprawy, dotyka samej istoty człowieczeń-
stwa i ostatecznego losu człowieka. Uwyraźniają to poję cia, które zostały 

18 K. Wojtyła, Osoba…, s. 197.
19 Tamże, s. 180–187.
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przeciwstawione owemu zyskowi, choć nie są one sobie równe: umie-
jętności (języki), wiedza, siła przekonań (wiara przenosząca góry), posia-
danie rzeczy, a nawet życie. Dobrowolne rezygnowanie z nich na rzecz 
działania dla innych ludzi, ale nie ze względu na tych innych, tylko na 
siebie i tylko dla siebie, czyli bez miłości drugiego, nie daje człowiekowi 
istotnego zysku. Owszem, jest to działanie i tworzenie wartości dla dru-
giego, ale tylko na tych płaszczyznach, na których one występują. Drugi 
dzięki temu może stać się bogatszy, bardziej wykształcony itp. Jednakże 
nie działa to na płaszczyźnie istotnej dla podmiotu działającego – takie 
działanie nie doskonali go, nie spełnia, mimo nieraz dużych rezygnacji 
z pewnych wartości. Warunkiem moralnego doskonalenia człowieka jest 
miłość, czyli bezinteresowne oddanie się drugiemu (drugim). Miłość jest 
postawą doskonałą, a  jej właściwości św. Paweł wymienia dalej: cierp-
liwa, łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, 
nie dopuszcza bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie 
pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości. Tym wymienionym 
ułomnościom przeciwstawia radość z prawdy realizowanej czynem, czy-
li dobra, i  z  jej trwałości (wszystko przetrzyma, nigdy nie ustaje), czy-
li aktywną i bezinteresowną dobro-czynność, będącą pewnego rodzaju 
konkluzją. Szczególnie znaczące jest tutaj oparcie miłości na prawdzie. 
Nie chodzi chyba, a przynajmniej nie przede wszystkim, o prawdę w zna-
czeniu naukowym ani też o potoczną prawdomówność w przekazywaniu 
informacji, ale raczej o praktyczną, fundamentalną prawdę o człowieku, 
czyli zgodność jego postawy i  działania z  jego rzeczywistym byciem, 
dobrem i  z  istotnym losem  – o  uznanie tego w  postawie i  działaniu. 
Konsekwentne działanie związane tą prawdą daje cnotę moralną, czyli 
pewną trwałość działania i  postawy podmiotu działającego. Wszystko 
inne, czyli posiadane i wzmacniane właściwości, takie jak dar proroctwa, 
języków, wiedza i – można tutaj dodać – posiadane rzeczy zewnętrzne, 
a  także życie biologiczne, wszystko to jest kruche, ulotne, a  poza tym 
ma niższą rangę. One są ważne dla osoby choćby dlatego, że życie jest 
kruche i ulotne, gdyż je warunkują i podtrzymują, ale w perspektywie 
najwyższej doskonałości i ostatecznego losu tylko miłość może dać czło-
wiekowi pełnię istnienia.

Święty Paweł rozróżnia, a nawet oddziela od siebie rzeczy zewnętrz-
ne oraz samego człowieka i  jego wewnętrzne (bytowe) właściwości, 
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a  także postawy, z  których najważniejszą jest miłość, a  także przeciw-
stawia w  samym człowieku to, co jest istotne, temu, co jest do samej 
istoty tylko dodane, przypisane. To dlatego „największa jest miłość” 
(1 Kor 13,13).

Odniesienie do tego tekstu (choć bez wskazania na niego) oraz jego 
etyczną interpretację odnaleźć można właśnie w  K.  Wojtyły koncepcji 
wartości, a mianowicie w istotnej dla jego filozofii człowieka i etyki kon-
cepcji wartości personalistycznej i etycznej, zawartej w jego dziełach.

Analogię takiego ujęcia można znaleźć już wcześniej. Na przykład 
w średniowieczu u Dunsa Szkota, który wyróżnił w działaniu wartości 
uti i  frui. Wartości użyteczne (uti) to takie, które są pomocne w życiu, 
których można używać dowolnie, w zależności od potrzeby, chęci, wygo-
dy itp., które służą interesowi człowieka i dlatego, jak mówi Duns Szkot, 
są kochane, ale interesownie. Natomiast fruitio (frui) to wartości owocne 
dla człowieka, urodzajne w człowieku jego doskonałością, szczęściodaj-
ne. Można je uzyskać jedynie przez bezinteresowną miłość20. 

Zakresy odpowiedzialności

Karol Wojtyła zakreśla kręgi odpowiedzialności. Pierwszym kręgiem, 
uznanym za najbardziej podstawowy, są sprawy małżeństwa i  rodziny, 
gdzie szczególną troską, opieką i szacunkiem obdarza się miłość ludzką. 
Ponieważ rodzina jest miejscem przekazywania życia i wychowywania 
następnych pokoleń, dbałość o nią jest zarazem dbałością o całą wspól-
notę ludzką. Obowiązkiem tym są obarczeni zarówno sami małżonko-
wie, jak i cała wspólnota, gdyż naturalnym, właściwym sposobem życia 
człowieka jest życie społeczne.

Drugim podstawowym kręgiem odpowiedzialności jest kultura. 
Karol Wojtyła rozumie ją bardzo szeroko. Należą do niej te przedsię-
wzięcia, które prowadzą do wzmocnienia autonomii osoby, do rozwo-
ju duchowej i  moralnej dojrzałości człowieka, a  więc do wytworzenia 
nowego humanizmu. Zagrożeniem są liczne antynomie współczesnej 
cywilizacji, wśród których wylicza się antynomie między specjalizacją 

20 Por. J. Gałkowski, Wolność i wartość, TN KUL, Lublin 1993, rozdz. III.
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a syntezą, postępem a tradycją, wiedzą a mądrością, między dążnością 
do uniwersalizmu a kulturą narodową, między elitaryzmem a egalitary-
zmem. Napięcie wytworzone przez te antynomie stanowi jeden z naj-
ważniejszych problemów wspólnoty ludzkiej  – problem uzyskiwania 
równowagi występującej między tymi antagonistycznymi wartościami; 
problem działania na rzecz prawa harmonijnego rozwoju oraz prawa 
powszechnego korzystania z kultury.

Trzecim kręgiem są problemy gospodarczo-społeczne, w  tym pra-
cy ludzkiej. Przypominając starą chrześcijańską zasadę, iż człowiek jest 
twórcą i  celem życia gospodarczego i  pracy, K.  Wojtyła (i Jan Paweł II 
w encyklice Laborem exercens) mówi o znaczeniu i wartości pracy, o jej 
godności. Brak równowagi między wytwarzaniem a  korzystaniem 
z efektów pracy oraz nierówności społeczne we współczesnym świecie 
prowadzą do powszechnych żądań reform w tej dziedzinie, tak aby pra-
ca ludzka służyła pełnemu człowiekowi i każdemu człowiekowi. Praca 
ludzka, przy zachowaniu właściwych jej praw, powinna zostać podda-
na prawom moralnym, trzeba dążyć do zachowania prymatu etyki nad 
ekonomią, czyli prymatu wartości samego człowieka nad wartościami 
ekonomicznymi. W pracy bowiem nie tylko zostaje przetworzony świat, 
ale również – i  to jest istotne – realizuje się sam człowiek oraz ludzka 
wspólnota. Stąd wynikają postulaty dostosowania pracy do człowieka, 
a nie na odwrót. Potwierdzając prawo do własności, K. Wojtyła podkre-
śla jednocześnie nadrzędną zasadę przynależności dóbr ziemskich do 
wszystkich ludzi. Na koniec wreszcie, na płaszczyźnie katolickiej etyki 
społecznej, a więc ujmując odrębność zadań Kościoła od zadań „świato-
wych”, nie widzi jednak możliwości przeciwstawienia sobie tych dwóch 
dziedzin, a  wręcz przeciwnie  – pisze, że „nadzieja eschatologiczna nie 
pomniejsza zadań ziemskich, lecz raczej wspiera ich spełnianie nowymi 
pobudkami”21. Od tej strony zostaje ukazana różnorodność zadań czło-
wieka, różnorodność wartości, jakimi się on żywi. 

Następnym kręgiem odpowiedzialności jest życie wspólnoty poli-
tycznej. Wszyscy ludzie, w  tym także chrześcijanie, zobowiązani są do 
rzetelnego spełniania powinności obywatelskich poprzez popieranie 

21 K. Wojtyła, U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Polskie Towarzy-
stwo Teologiczne, Kraków 1972, s. 102.
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prawdziwego dobra wspólnego, a  więc dążenie do sprawiedliwego 
sprawowania władzy i  tworzenia praw zgodnych z dobrem moralnym. 
Powołując się na Vaticanum II, K. Wojtyła mówi, że zadaniem każdego 
człowieka jest „popieranie głębokiego poczucia sprawiedliwości i życz-
liwości oraz służby dobru wspólnemu, a  także umacnianie podstawo-
wych poglądów na prawdziwą naturę wspólnoty politycznej, jej cel, i na 
praworządność oraz zakres władzy państwowej”22. Uczestnictwo w życiu 
polityczno-publicznym jest prawem każdego człowieka, każdego chrześ-
cijanina, oczywiście pod warunkiem zachowania postaw solidarności 
w dobru i sprzeciwu wobec zła.

Tak opisane kręgi zawierają w sobie bogate treści, które są skorelo-
wane z wartościami osobowymi i problemami szeroko rozumianej kul-
tury, co pokazuje też rozległość terenu kształtowania człowieka, a więc 
pedagogiki. Zgodnie z łacińskim źródłosłowem kultura jest tu rozumia-
na jako uprawianie, czyli staranie się o wartość, która wyraża człowieka 
i która jest dla człowieka, staranie się o rzeczy dla niego wartościowe, 
będące warunkiem i środkiem jego życia. Wartości osobowe realizowane 
są ludzkim czynem, czyli pełnym osobowym – świadomym i wolnym – 
działaniem. Są one osobowe, gdyż wynikają z właściwości osoby, do niej 
są skierowane i  w  niej pozostają. Wartości poznane jako mogące uzu-
pełniać lub doskonalić człowieka, wywołują poszukiwania lub wytwa-
rzanie przedmiotów posiadających owe właściwości. Takie konsekwen-
tne poznawcze i sprawcze działanie człowieka uszlachetnia, udoskonala 
osobę oraz jej działanie, co nazywa się cnotą, w tym wypadku cnotą oso-
bową. Chodzi więc o działanie intencjonalnie powiązane z założonym 
celem, a nie odruchowe, automatyczne, przypadkowe. Jest to powiąza-
nie osoby i  jej działania z  wartościami użytecznymi, służącymi życiu, 
z szeroko rozumianymi wartościami kulturowymi i cywilizacyjnymi oraz 
z doskonałością osobową (cnotą) usprawniającą takie działania spraw-
cze. Wartości osobowe mają nie tylko znaczenie jednostkowo-osobowe, 
ale także społeczne. 

Bogactwo sposobu istnienia człowieka wyraża się w złożonej struk-
turze oraz wielości sposobów działania przynoszącego pozytywne, 

22 Tamże s. 263. Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym 
Gaudium et spes, 73.



cZĘŚć PierWSZa 40

doskonalące stany bytowe. Tego rodzaju doskonałości uzyskać można 
na wszystkich polach ludzkiego działania, na które wskazują potrzeby, 
działania zaspokajające potrzeby użyteczne dla podtrzymywania życia, 
jego rozwoju, upiększania, uprzyjemniania. Możliwe jest zaspokojenie 
aktywne, twórcze, lub bierne, odbiorcze. Można je wskazać przez wyli-
czenie dziedzin aktywności (i biernego czerpania): potocznego, codzien-
nego trybu życia, życia społecznego i  politycznego, nauki, techniki, 
sztuki, sportu. Wszystkie one dla uzyskania wysokiej wartości wymagają 
doskonałości samego człowieka i sprawnego działania, co jest wynikiem 
trwałej postawy i trwałego nastawienia na odpowiedni rodzaj działania. 
Mamy więc tutaj do czynienia z dwojakim rodzajem skutku: zewnętrz-
nym  – w  postaci uzyskanych wartościowych zmian w  świecie, oraz 
wewnętrznym – w postaci zmian w wewnętrznej strukturze człowieka. 
Są one wzajemnie uwarunkowane: właściwy sposób działania ulepsza 
świat, zaś uzyskane wartości zaspokajają potrzeby człowieka, doskonalą 
jego życie, a  nawet zapobiegają cierpieniu. Nie jest to błędne koło ani 
automatyzm, gdyż zawsze u początku działalności leży ludzka decyzja, 
która może owocować doskonałym skutkiem, dużą wartością uzyskane-
go wytworu. To z kolei świadczy o doskonałości, o mistrzostwie twórcy 
w tym aspekcie. Jest się więc doskonałym jako obywatel państwa, artysta, 
uczony, sportowiec, członek rodziny lub szerszego społeczeństwa itp. 
Sprawność, doskonałość działania, choć sama jest skutkiem działania, 
stanowi zarazem przyczynę dalszego doskonalenia świata i  człowieka, 
podmiotu działającego. Spontanicznie ceni się ludzi sprawnych w dzia-
łaniu, nie trzeba do tego specjalnych uzasadnień. Sprawnie działający 
członek rodziny, dobry pracownik – robotnik, nauczyciel, lekarz, urzęd-
nik czy też uczony, sportowiec lub artysta – nie tylko nabył wewnętrzną 
wartość bytowania i działania, ale stanowi czynnik podnoszący wartość 
życia społeczności, której jest elementem, członkiem. Wartości i dosko-
nałości (cnoty) osobowe są konieczne dla trwania oraz rozwoju osobo-
wego i społecznego. Nie są właściwościami obojętnymi dla życia, dlatego 
nie jest mało ważne staranie się o nie, tak jak i nie jest obojętna dziedzina 
wiedzy pokazująca możliwości i sposoby poznawania oraz uzyskiwania 
tych rozlicznych wartości. Chociaż wiedza na ten temat pozostaje bar-
dzo złożona i różnorodna, obejmująca wiele obszarów – od filozofii po 
nauki humanistyczne, przyrodnicze i  techniczne, to w  gruncie rzeczy 
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jest to jedna wiedza, gdyż jej postacie są wzajemnie uzależnione, składa-
ją się w całość, koncentrując się wokół jednego przedmiotu: człowieka. 
Chodzi tu o wiedzę ukrytą i  scaloną w  jednostkowej świadomości, jak 
i o wiedzę zawartą w rozmaitych relacjach między ludźmi. Tym bardziej 
wiedza ludzka jednoczy się, że człowiek żyje i działa społecznie, „czer-
piąc z” i „dokładając się do” społecznej całości. Jest to jeszcze jeden argu-
ment za utrzymywaniem jedności w ramach złożonych relacji indywidu-
alnych i społecznych.

Nie znaczy to, że będąc doskonałym robotnikiem, urzędnikiem, arty-
stą, politykiem czy lekarzem itp., jest się doskonałym jako człowiek, 
doskonałym moralnie. Historia i współczesność znają liczne przypadki, 
w których wartości osobowe i moralne nie są ze sobą w zgodzie. Słabość 
wydaje się nieuchronnym losem człowieka, a  więc nie wszyscy wyka-
zują się wartościami osobowymi lub moralnymi albo ich harmonijnym 
współistnieniem. Powoduje to życiowe kłopoty, a nawet cierpienia. Jed-
nakże los ludzki zależy także od mocy racjonalności i wolności człowie-
ka. Jeśli nawet ich szczyty wydają się niedostępne, to zawsze jest możliwe 
dążenie i zbliżanie się do nich. Na takie możliwości i takie zadania wska-
zuje rozum. Jak z tego wynika, zarówno sposób bytowania człowieka, jak 
i dzieje jego życia są ambiwalentne, co pokazuje też sposób odnoszenia 
się do nich, konieczność wytrwałego wysiłku poznawania i zdobywania 
wartości, cierpliwość wobec niepowodzeń, rozsądną tolerancję wobec 
słabości.

Różnica między nimi sprawia, że ani wytwory sprawności (cnót) oso-
bowych nie muszą się łączyć z  wartością moralną twórcy, ani też nie 
oznacza, że tylko moralnie doskonały człowiek może tworzyć wytwory 
doskonałe osobowo i społecznie. Osiągane materialne i pozamaterialne 
cele skutków działania, czyli ich wartości osobowe – w zakresie kano-
nów właściwych danej dyscyplinie, takich jak praca, działania naukowe, 
artystyczne, działania na rzecz techniki, zdrowia, administracji, ekono-
mii itp. – nie mogą być mierzone sposobem życia ich twórcy, jego moral-
nością. Jednakże nie oznacza to też, że wytwory materialne lub niema-
terialne (choćby w  postaci jakiegoś zachowania się) i  ich wytwarzanie 
znajdują się poza obrębem etyki i moralności. W jej zakres wprowadza-
ne są przez intencję twórcy lub sposób zastosowania wytworów przez 
użytkowników. I tutaj między osobową wartością wytworu a wartością 
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moralną jego twórcy lub użytkownika zachodzi szczególna relacja, 
a mianowicie doskonałość wytworu (będąca wynikiem cnoty osobowej) 
powiększa albo umożliwia wartość moralną działania o prawej intencji 
lub pomniejsza (a nawet niszczy) wartość moralną działania kierowa-
nego intencją złą. Wchodzi tu bowiem jeszcze w grę osiągana wielkość 
wartości osobowych, a  także wartość roztropności, wskazująca, która 
wartość osobowa, jak, gdzie i kiedy ma być realizowana. Zasadniczo war-
tość moralna twórcy nie określa wewnętrznej wartości wytworu. Znane 
są szeroko na przykład wysokie wartości estetyczne dzieł artystycznych, 
których twórcy nie mogli się poszczycić równie wysokimi wartościami 
moralnymi swojego życia. I odwrotnie, znane są osoby wielkiej szlachet-
ności moralnej, których dzieła nie zachwycają. To samo dotyczy działal-
ności techników, lekarzy, naukowców i innych. Dodać trzeba, że wytwo-
ry ręki czy umysłu odrywają się niejako od swojego twórcy i  zyskują 
samodzielny sposób bytowania, niezależny od pragnień czy intencji ich 
twórcy. Dlatego też nie mogą dziwić przeżywane przez twórców rozterki 
moralne, jeśli dochodzą oni do wniosku, że ich dzieła mogą być użyte 
przeciwko człowiekowi. Takie rozterki, a  nawet załamania duchowe  – 
przykładowo – były udziałem twórców bomby atomowej, choć energia 
atomowa znalazła także bardzo pozytywne zastosowanie. Takie same 
rozterki mogą przeżywać użytkownicy. Jak więc widać, każdy albo pra-
wie każdy wytwór – techniczny, społeczny, artystyczny – ze względu na 
różne możliwości używania go może mieć ambiwalentną wartość. Jest 
i druga strona medalu – każde dzieło mierzone kanonami swej dziedzi-
ny, doskonałe lub kiepskie – w jakiś sposób oddziałuje na otoczenie, na 
jednostkę i społeczność. Sposób tego oddziaływania zależy zarówno od 
struktury tego dzieła, zgodnego lub nie z intencją twórcy, jak i od intencji 
czy moralnego poziomu odbiorcy. Stąd powstaje pytanie o zakres wolno-
ści i odpowiedzialności twórcy. Rodzi się bowiem pytanie: czy i w jakim 
zakresie twórca jest lub może być odpowiedzialny za sposób użytkowa-
nia jego dzieła. Kiedy wynaleziono kuszę, a  w  XIX wieku swoją karta-
czownicę zaprojektował Gatling, to twórcy tej broni byli przekonani, że 
tak straszliwe narzędzia zakończą wojnę, bo nikt nie będzie brał na siebie 
odpowiedzialności za masakry, jakie zagrażają ludzkości. Jak wiadomo, 
wynalazki te zostały niezwykle ochoczo podchwycone przez żołnierzy 
i polityków. Dlatego odpowiedź na pytanie o wolność inwencji twórców 
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i odpowiedzialność za nią domaga się rozległej analizy, przekraczającej 
zakres niniejszej wypowiedzi. Jednakże wskazuje ono na objęcie tego 
zagadnienia rozważaniami etycznymi i  pedagogicznymi, a  także tech-
nicznymi, społecznymi i innymi.

Kształtowanie się osoby, jej spełnianie się, jak wynika z  poprzed-
nich słów, dokonywane jest na wszystkich polach działalności ludzkiej: 
materialnym, psychicznym, społecznym, na których możliwe jest też 
nabudowanie wartości moralnych. I  odwrotnie, wartości moralne tyl-
ko na nich mogą się budować. Nie ma w  działaniu ludzkim sfer obo-
jętnych, istniejących poza możliwością objęcia ich moralnością. Rozwój 
materialny, społeczny, naukowy, artystyczny, techniczny czy polityczny 
powoduje pojawienie się coraz to nowych problemów, jak na przykład 
zastosowanie techniki do życia społecznego i osobowego, do organizacji 
pracy i wypoczynku. Wpływa to na kształt szeroko rozumianej cywiliza-
cji, kultury i przyrody. Są to zagadnienia, którymi zajmują się odpowied-
nie dyscypliny naukowe i technologiczne. Jednakże ich funkcjonowanie 
i skuteczność na właściwych im polach, wynikająca z  ich wewnętrznej 
struktury i  zasad, choć powodowana koniecznością życiową, nie jest 
jeszcze pełnym określeniem wartości dla osoby ludzkiej. Zastosowanie 
ich osiągnięć może być dla człowieka korzystne lub szkodliwe. Przypo-
rządkowanie ich osobie, właściwe moralnie pokierowanie nimi jest istot-
ną i nieodłączną sprawą ludzkiego sumienia. Dlatego też uwrażliwienie 
sumienia na wszystkie przejawy istnienia i działania ludzkiego należy do 
najważniejszych zadań społecznych ludzi zajmujących się etyką, a więc 
również do pedagogiki.

Sumienie – podmiotowa moc twórcza

Zagadnienie sumienia nie jest tutaj sztucznym dodatkiem. Sumienie, 
czyli moc osoby do ujmowania prawdy o sobie, o wartościach i powin-
nościach oraz kierowania swoimi czynami, jest zarazem drogą i sposo-
bem tworzenia wartości moralnych, a przez nie tworzenia siebie samego. 
Jest to jedyna i  niepowtarzalna moc kształtowania siebie, przetwarza-
nia swojego losu. Taką moc ma jedynie człowiek. Wolność osoby, któ-
rej wyrazem jest wolność sumienia, oparta na prawości i  racjonalnym 
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poznaniu oraz wynikająca z  tego pewność przyjętych zasad działania, 
których kamieniem węgielnym jest uznawanie godności osoby ludzkiej, 
prowadzi do określenia ludzkiej odpowiedzialności: „Wyraża się ona 
poprzez gruntowną świadomość obowiązku, która płynie z prawidłowo 
urobionego sumienia. Odpowiedzialność idzie najściślej w parze z god-
nością osoby, jest bowiem wyrazem takiego samostanowienia, w którym 
człowiek – daleki od samowoli – dobrze używa swej wolności, kierując się 
zawsze względem na prawdziwą wartość i słuszne prawo”23. Można okre-
ślić odpowiedzialność jako wewnątrz-podmiotowe powiązanie prawdy 
z  wolnością; nie jest ono dane do dowolnego uznania, ale koniecznie 
wypływa ze zrozumienia ich istoty. 

Jedną z  najbardziej znaczących wartości w  ujęciu K.  Wojtyły, Jana 
Pawła II jest wartość prawdy. Często odwołuje się on do słów Ewangelii 
o wyzwalającej i zbawczej mocy prawdy – „prawda was wyzwoli”. Prawda 
ma tutaj podwójne znaczenie: jako wartość poznania ludzkiego (zgod-
ność treści poznania z „treścią” rzeczywistości), czyli jako wartość prze-
kazu, komunikacji między osobami, ale także jako imię człowieka (jego 
istota) oraz imię Boga (Prawda), czyli właściwość oraz moc ludzka i Boża.

W takim ujęciu prawda (Prawda) ma cha rakter obiektywny, przed-
miotowy; jest nadrzędną wobec człowieka siłą, przewyższającą go, panu-
jącą nad nim. Inaczej mówiąc, człowiek (podmiotowo) w takim ujęciu 
zajmuje pozycję raczej bierną. Prawdy nie wytwarza, ale ją poznaje. To 
nie określa jednak w całości sposobu bytowania człowieka, losu ludzkie-
go, bowiem z drugiej strony jest on w poznaniu także aktywny i twórczy, 
gdyż sam dąży do prawdy oraz sam względem niej kształtuje swe czyny. 
Prawda ma siłę wskazywania, jak się rzeczy mają, i pobudzania woli (wol-
ności) do działania zgodnie z tymi wskazówkami.

Pobudką lub zapośredniczeniem albo tylko wzmocnieniem dla tej 
koncepcji K. Wojtyły była filozofia I. Kanta, który w swoim dziele Religia 
w obrębie samego rozumu pisze:

23 K. Wojtyła, U podstaw…, s. 251.
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Zdolność do czystego szacunku dla prawa moralnego jest w nas moral-
nym uczuciem, które samo dla siebie nie stanowi jeszcze naturalnej pre-
dyspozycji, lecz dopiero wtedy, gdy jest pobudką woli24.

Można przypuścić, że Ewangelia, słowa św. Pawła, wnikanie za 
pośrednictwem Jana od Krzyża w tajemnice życia mistycznego, były dla 
K. Wojtyły pierwotną inspiracją dla koncepcji wartości osobowej i etycz-
nej oraz koncepcji normy personalistycznej, wtórnie zaś myśl Kanta. 
Przeniesienie Pawłowej koncepcji miłości do sfery filozoficznej także jest 
zgodne z myślą Kanta. Wyraźnie świadczy o tym – związany z pojęciem 
miłości  – kantowski sposób ujmowania człowieka jako celu działania, 
a niewłaściwość traktowania go tylko jako środka.

We wszystkich rozważaniach i  analizach człowieka prowadzonych 
przez K.  Wojtyłę można zauważyć podkreślanie ambiwalentnego rysu 
ludzkiego bytowania: oprócz przedmiotowego sposobu istnienia czło-
wieka, istnieje także podmiotowy. Współistnienie i współzależność tych 
dwóch płaszczyzn, a także naturalnej i nadnaturalnej, można zobaczyć 
na przykładach: z jednej strony w roli miłości, której określenie pochodzi 
z listu św. Pawła do Koryntian, a mającej odbicie w obrazie życia moral-
nego ujętego na płaszczyźnie naturalnej, z drugiej zaś dwubiegunowość 
struktury istnienia i działania człowieka uwidoczniona jest w podkreśla-
niu znaczenia podmiotowości człowieka (obok oczywiście obiektywno-
ści), pierwotnie ujętej na płaszczyźnie antropologii filozoficznej (pocho-
dzenia fenomenologicznego, głównie schellerowskiego), a  następnie 
także na płaszczyźnie odniesień moralnych oraz religijnych.

Teoria i praktyka doświadczenia człowieka doprowadziły K. Wojtyłę 
do odtworzenia podmiotowości człowieka, jak sam o tym pisze25. Wspar-
ta analizami dynamizmu człowieka („człowiek działa”, „coś dzieje się 
w człowieku”), analizami świadomości i przeżycia, które to wyprowadza-
ne były dzięki narzędziom fenomenologii, nie pozwoliła jednak na ich 
przeciwstawienie, ale na syntezę. Właśnie doświadczenie wskazuje na 
zasadniczą jedność człowieka, na relacjonalność tych dwóch aspektów26, 

24 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Znak, Kraków 1993, s. 49. 
Podobnie mówi w kilku innych miejscach. 

25 K. Wojtyła, Osoba…, s. 67.
26 Tamże.
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czyli na ich współzależność w człowieku, współwystępowanie. To waż-
ne, gdyż w  historii myśli absolutyzacja tych aspektów spowodowała 
w pewnych wypadkach przeciwstawienie (filozofii) bytu i (filozofii) świa-
domości oraz do wykazywania autonomicznego istnienia, czyli przeciw-
stawienia w  człowieku sfery cielesnej sferze duchowej. Konsekwencją 
było rozbicie jedności człowieka, a przez to trudności ze wskazaniem nie 
tylko jedności ontycznej jego struktury, ale także działania. Wskazanie 
na moment obiektywności w  filozofii bytu i  moment podmiotowości 
w  filozofii świadomości w  myśli K.  Wojtyły pokazuje kierunek dalszej 
analizy. Zwrócenie uwagi poznawczej na wnętrze człowieka i jego czyny 
(dzięki analizie świadomości) „pozwala nam nie tylko wewnętrznie oglą-
dać nasze czyny (introspekcja) oraz ich dynamiczną zależność od własne-
go «ja», ale pozwala nam te c z y n y  p r z e ż y w a ć  j a ko  c z y n y  i   j a ko 
własne”27. To stwierdzenie podkreśla wolność i rzeczywistą sprawczość 
człowieka. Jego działanie nie jest tylko wyrazem czy przejawem sił wobec 
niego zewnętrznych, lecz jest przyczyną autonomicznej i  faktycznej 
zmiany rzeczywistości. Ważne jest stwierdzenie, że „świadomość otwie-
ra przystęp do duchowości człowieka […], chociaż nie bezpośrednio, ale 
przez swe przejawy”. Co ważniejsze, „siebie i wszystko, co w nim się znaj-
duje, cały swój «świat», człowiek przeżywa umysłowo, natura świado-
mości jest bowiem umysłowa, intelektualna. Ona też wyznacza naturę 
przeżyć i niejako ich poziom w człowieku”28. To ostatnie stwierdzenie, 
o  zależności sposobu i  treści przeżycia od (jednostkowej) natury świa-
domości, jest ważne dla omawianego problemu, wskazuje bowiem, że 
nasze poglądy i działania są kształtowane nie tylko przez przedmioto-
wy (obiektywny) stan naszego istnienia, ale również przez naszą pod-
miotową zdolność intelektualną sposobu ujmowania oraz przeżywania 
tego stanu. Ważną rolę w kształtowaniu podmiotowości odgrywa świa-
domość. Choć jest ona odbiciem umysłowym życia wewnętrznego, to 
jednak poddana również modyfikującym naciskom ze strony emocji. 
Człowiek może się wszakże wobec nich dystansować i  panować nad 
nimi, przede wszystkim dzięki samowiedzy (mającej źródło w intelekcie) 
oraz woli. Skuteczność tego działania zależy także od siły występujących 

27 Tamże, s. 91.
28 Tamże, s. 96–97.
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emocji i – przede wszystkim – od dojrzałości człowieka29. Nie można też 
w procesie dojrzewania pominąć całej sfery społecznego istnienia czło-
wieka, z wpływami wychowania, edukacji i innych relacji.

To wszystko kształtuje przekonania, od najbardziej podstawowych – 
światopoglądowych, religijnych, moralnych, filozoficznych, politycz-
nych – aż po te dotyczące faktów bieżącego życia o mniejszym znaczeniu. 
Stąd też miarą naszych przekonań i poglądów nie może być tylko zestaw 
prawd obiektywnych i  oczywistych, ale również siła i  autentyczność 
przekonań wynikająca ze struktury podmiotowej. Zarazem jednak nie 
można zgodzić się z tezą, że jedyną miarą prawdziwości naszych poglą-
dów i działań może być subiektywne, wewnętrzne przekonanie. Trudno 
jest harmonijnie ułożyć życie ludzkie z tych dwóch różnych komponen-
tów: obiektywności i subiektywności, jednakże pominięcie któregokol-
wiek z  nich może oznaczać zafałszowanie obrazu, a  nawet niszczenie 
człowieka. Kształtują one wspólnie szczerość i  autentyczność naszych 
przekonań, naszego sumienia. To dlatego sumienie jest podmiotową 
miarą działania. Niezgodność życia z sumieniem powoduje wewnętrz-
ne rozdarcie, ranę niszczącą osobę (jest to jednak coś innego niż roz-
terki spowodowane rozbieżnością między osobistymi przekonaniami 
a  „zewnętrznymi” danymi, także obiektywnymi). Rozdźwięki między 
nimi winny skłaniać do poszukiwania zgodności, do uzyskania pewnego 
rodzaju jedności, a więc słuszności i stałości przekonań. Uzyskiwanie ich 
jednak jest zawsze pracą sumienia, od którego nie ma ucieczki, które-
go nie można odsunąć, uniknąć ani pozostawić na boku. W sumieniu 
dokonuje się proces samokontroli, samo-sprawdzania, weryfikacji treści 
przekonań; taki jest właśnie jego wymóg. Punktem odniesienia są dane 
obiektywne, których zrozumienie i  uznanie także jest sprawą sumie-
nia. Nie można bowiem osobistych sił i właściwości prowadzących do 
podmiotowych przekonań traktować jako czegoś jedynie determinują-
cego nasze działanie i nasz los. Do nich bowiem także możemy uzyskać 
dystans, obejrzeć je niejako z pewnej perspektywy i ocenić. To właśnie 
daje możliwość weryfikacji nasze go sumienia przez samo sumienie. 
Szczerość przekonań jest podmiotowym wyrazem prawdy, stanowi pod-
miotową prawdę.

29 Tamże, s. 101–103.
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Uznaniu szczerości przekonań, ich autentyczności, jako jednej z pod-
stawowych wartości człowieka, zarówno na płaszczyźnie moralnej, jak 
i religijnej, Jan Paweł II dał wyraz w przemówieniu podczas spotkania ze 
społecznością KUL w 1979 roku. Powiedział wówczas:

Można sprawę Chrystusa osłabić, można jej zaszkodzić, niekoniecznie 
przez wybór światopoglądu, ideologii diametralnie przeciwnej. Każdy 
człowiek, który wybiera światopogląd uczciwie, według własnego prze-
konania, zasługuje na szacunek. Natomiast niebezpieczny, powiedział-
bym, dla jednej i dla drugiej strony, i dla Kościoła, i dla tej drugiej stro-
ny – nazwijcie ją jak chcecie – jest człowiek, który nie wybiera ryzyka, nie 
wybiera wedle najgłębszych przekonań, wedle swojej wewnętrznej praw-
dy, tylko chce się zmieścić w jakiejś koniunkturze, chce płynąć, kierując 
się jakimś konformizmem, przesuwając się raz na lewo, raz na prawo, 
wedle tego, jak zawieje wiatr30.

Wrogiem prawdy, wrogiem podmiotowości, po prostu wrogiem cało-
ści bytu człowieka jest koniunkturalizm i konformizm, który K. Wojtyła 
uznał za postawę nieautentyczną, pozbawioną nawet podłoża wartości 
personalistycznej, nie mówiąc już o etycznej. Jest to dokonane przez sie-
bie samego wewnętrzne rozdarcie, czynna niezgoda na widzianą prawdę. 
Konformizm nadto wskazuje „na brak zasadniczej solidarności, a równo-
cześnie na unikanie sprzeciwu wobec zła”31. Postawy te niszczą nie tylko 
osobę, która je żywi, lecz także wspólnotę, społeczeństwo, którego jest 
członkiem. Chodzi przy tym o społeczeństwo w każdym wymiarze, od 
najmniejszego do największego, globalnego. Przy takim widzeniu życio-
wego horyzontu społecznego mieszczą się w nim wszyscy ludzie, choć 
podzieleni na społeczności etniczne, państwowe, kulturowe, zawodowe, 
religijne czy inne. 

Taka jest właśnie postawa Jana Pawła II. Szacunek dla drugiego czło-
wieka i  szacunek dla jego „wewnętrznej prawdy”, dążenie do jedności 
opiera się na szukaniu wspólnego sposobu wyrażenia własnych przeko-
nań, na odnajdywaniu we własnych przekonaniach tego, co wspól ne, 
a także na szukaniu prawdy obiektywnej. Chociaż w relacjach z innymi 

30 Jan Paweł II, Słowo Ojca Świętego podczas spotkania z  profesorami i  studentami 
KUL-u (Częstochowa, 6 VI 1979 r.), w: W pielgrzymce do ojczystej ziemi, Editions du Dialo-
gue, Paris 1980, s. 138.

31 K. Wojtyła, Osoba…, s. 326–327.
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nie zawsze można znaleźć wspólnie wyznawane przekonania, to jed-
nak można dążyć do wspólnego działania dla dobra, co postulował już 
Jan XXIII w encyklice Pacem in terris. Polem działania jest troska o czło-
wieka, szczególnie pokrzywdzonego. Jest rzeczą oczywistą, że każdy jest 
przekonany o prawdziwości swoich przekonań. 

Jest też oczywiste, że prawda, dobro i słuszność nie mogą się zawie-
rać, przynajmniej nie mogą się zawierać jednakowo, we wszystkich roz-
bieżnych przekonaniach. Wspólne działania na rzecz dobra człowieka 
wszakże mają dać siłę do wnikania we własne wnętrze, pomóc je oczyś-
cić i wzmocnić. Mają prowadzić do dalszego szukania prawdy, do jed-
noczenia się z nią. Papież już wcześniej mówił o wzmacnianiu i wspie-
raniu swojej tożsamości. Takie dążenie nie dopuszcza efektownych, 
acz powierzchownych sukcesów, jednakże pozwala na zbliżanie się do 
jakiejś, choćby częściowej, ale trwałej jedności. Przede wszystkim dzia-
łanie takie powoduje umacnianie się pokoju. I właśnie pokój jest jedną 
z  najbardziej upragnionych wartości życia ludzkiego ujętych na płasz-
czyźnie filozoficznej, wartością życia jednostkowego, ale przede wszyst-
kim społecznego. Z jednej strony pokój stanowi ukoronowanie działań 
społecznych, a  z  drugiej warunkuje tworzenie wielu innych wartości. 
Dalekie konsekwencje, jak widać, wynikają z rozważań nad wartościami 
i sumieniem.

W podsumowaniu można powiedzieć, że zagadnienie wartości 
i doskonałości (cnoty) osobowej i etycznej (moralnej), będące tu podsta-
wowym przedmiotem rozważań, chociaż jest tylko elementem całości 
filozofii, to naznacza ją swoją specyfiką i współ-wyznacza rozwiązywanie 
innych zagadnień zawartych w tej całości. Takie podejście do filozofii, 
nie mówiąc już o teologii czy wierze, wskazuje na to, że treści przekonań 
intelektualnych nie są tylko zdeponowane w samym intelekcie, lecz tak-
że obejmują i kształtują całość egzystencji człowieka, mają istotne zna-
czenie w wyznaczaniu drogi życia ludzkiego. Można bowiem rozumieć 
filozofię jako jedynie pewnego rodzaju ekspresję, jako wyraz własnej 
odrębności osobowej przez tworzenie niespotykanego dotąd kształtu 
tworu intelektualnego, zadziwiającego świat. Nie jest to jednak właści-
we widzenie istoty i  zadania filozofii. Wsparcie się na prawdzie o  rze-
czywistości, prawdzie o  człowieku i  jego dobru, na prawdzie o  możli-
wościach jego życia i pięknie jego tworzenia wskazuje na jedność teoria 
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i praxis, więcej jeszcze – na konieczność coraz większego ich uzgodnienia 
i jednoczenia, na poszukiwanie jedności między światem wewnętrznym 
a  zewnętrznym, dzięki czemu człowiek zyskuje właściwą sobie tożsa-
mość i pełnię. Takie przesłanie wydaje się płynąć z nauczania i kształtu 
życia (wzoru osobowego) Karola Wojtyły, Jana Pawła II. 



C Z Ę Ś Ć DRU G A

KULTURA –  
W DRODZE DO CZŁOWIECZEŃSTWA  

(I Z POWROTEM)

Niezwykle trudno jest podać precyzyjną definicję kultury, zresztą stwo-
rzono tak dużo różnych jej wyznaczników, że samo ich wyliczenie wypeł-
nia osobne książki1. 

Jak pisał Roger Scruton: „Kiedy antropologowie piszą o  kulturze 
obserwowanego ludu, mają na myśli wspólnotę obyczajów i artefaktów, 
której dana grupa zawdzięcza swoją spoistość. Etnologowie definiują 
kulturę szerzej, podciągając pod to pojęcie wszystkie cechy intelektual-
ne, emocjonalne i behawioralne, które przekazywane są poprzez naucza-
nie i  stosunki społeczne, a nie drogą genetyczną. Z kolei socjologowie 
posługują się tym pojęciem w węższym sensie, na określenie myśli i zwy-
czajów pozwalających zdefiniować tożsamość grupową danego narodu 
i wytyczyć granice przestrzeni społecznej. We wszystkich tych zastoso-
waniach termin «kultura» jest związany z ludzką potrzebą przynależno-
ści i opisuje wspólną własność jakiejś grupy społecznej”2.

Ten sam autor wskazywał jednocześnie na jeszcze jedno rozumienie 
terminu „kultura”, definiujące ją jako „wartość, której nie musi podzie-
lać każdy członek społeczności i która otwiera serca, mózgi i zmysły jej 

1 Por. R.  Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, tłum. K.  Krzemieniowa, 
 Oficyna Naukowa, Warszawa 2009, s. 3.

2 R. Scruton, Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, tłum. T. Bieroń, 
Zysk i S-ka, Poznań 2010, s. 15.
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posiadaczy na spuściznę intelektualną i  artystyczną”3. Utożsamia ją tu 
więc z tak zwaną kulturą wyższą, będącą w tym wypadku nie tyle opisem 
stanu faktycznego, ile raczej poziomem aspiracji – horyzontem, w stro-
nę którego zmierzamy. Kultura nie jest niezmiennym i niezależnym śro-
dowiskiem, lecz ma charakter dynamiczny. To pewnego rodzaju zespół 
wartości zachęcających do podjęcia wysiłku ich realizacji i  czerpania 
z nich wymiernych korzyści.

Z punktu widzenia problematyki wychowawczej najważniejsze wydają 
się dwa aspekty kultury: pierwszy – podkreślany w definicjach powstałych 
na gruncie socjologii, które wskazują na wspólnotową i wspólnototwór-
czą rolę kultury, i drugi – wskazujący na kulturę jako zbiór najwybitniej-
szych osiągnięć danej wspólnoty, może nieosiągalnych dla wszystkich, 
lecz stanowiący pewien wzorzec aspiracji. 

W pierwszym znaczeniu „kultura to wszystko, co ludzie czynią, myślą 
i posiadają jako członkowie społeczności”4. Zastrzeżenie „jako członko-
wie społeczności” niewiele jednak wnosi, gdyż człowiek, będąc istotą 
społeczną, właściwie wszystkie swoje cechy, z  wyjątkiem biologicznie 
zdeterminowanych, wykształcił pośrednio lub bezpośrednio w interak-
cjach z  innymi ludźmi. Kultura jest środowiskiem, w  którym wzrasta-
my i w którym niegdyś dorastali nasi nauczyciele moderujący dziś nasz 
rozwój, jest więc jednym z podstawowych elementów zastanego świata. 
Z punktu widzenia nowych członków społeczności jest czymś tak natu-
ralnym i oczywistym jak świat fizyczny. To ona określa to, jak myślimy, 
działamy i tworzymy. Nasz rozwój odbywa się za pośrednictwem kultu-
ry. „[...] kultura kształtuje umysł, to znaczy dostarcza nam narzędzi, dzię-
ki którym kontrolujemy nie tylko nasze światy, ale także naszą koncepcję 
siebie i swoich możliwości”5.

Jak pisał Roman Ingarden: „Od dzieciństwa wrastamy w pewien zasta-
ny przez nas świat wytworów ducha ludzkiego. Nim ten świat zaczniemy 
przetwarzać i dorzucać do niego nowe dzieła, on nas otacza i wpływa na 
nas, modelując nasze ciało, nasze myśli, uczucia i pragnienia. On spra-
wia, że jesteśmy dziedzicami minionych pokoleń, że jesteśmy  – każdy 

3 Tamże.
4 R. Bierstedt, The Social Order, McGraw Hill, New York 1963, s. 129.
5 J. Bruner, Kultura edukacji, tłum. T. Brzostowka-Tereszkiewicz, Universitas, Kra-

ków 2006, s. 4.
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z nas z osobna – samotni na świecie, że mamy wspólny świat wytworów 
ducha i naszych przezeń kierowanych czynności cielesnych, a przez to 
i my sami – ludzie z ludźmi – w mniejszym lub większym stopniu zrasta-
my się w jeden organizm ludzkości”6.

Jednocześnie kultura jest czymś więcej niż narzędziem. Wyznacza 
jeden z  podstawowych celów naszego rozwoju, określa nie tylko stan 
zastany, ale i wyzwanie stojące przed całą społecznością i przed każdym 
z jej członków z osobna. W procesie wychowania pełni więc podwójną 
rolę: jest nie tylko naturalnym środowiskiem wychowawczym, ale rów-
nież jednym ze źródeł stawianych przez nas celów wychowawczych. 

Kultura sama w sobie jest wartością, może zatem stanowić podsta-
wę stawiania wymagań i nakładania obowiązków, domagania się zajęcia 
postawy aktywnej, niepoprzestawania na biernej konsumpcji tego, co 
zastane. „Kultura musi być wciąż nowa i własnym wysiłkiem sama siebie 
aktualizować”7.

Jednocześnie nie mówimy w  tym wypadku o  kulturze „w ogóle”  – 
jako najbardziej abstrakcyjnej idei, lecz o  jakiejś jej konkretnej formie, 
konkretnej kulturze; zbiorze wytworów, które są dla niej typowe i któ-
re odróżniają jedną wspólnotę od drugiej. Są to „wszystkie dzieła, któ-
re przetrwały i są cenione przez ich miłośników ze względu na zawartą 
w nich wiedzę emocjonalną i duchową”8. Zbiór takich dzieł stanowi jed-
nocześnie kanon kultury, wprowadzenie do którego jest jednym z pod-
stawowych zadań edukacji. Kultura w tym ujęciu może być dziełem elit, 
lecz jednocześnie stanowi wspólne źródło inspiracji dla wszystkich. 
Uczestnictwo w  kulturze umożliwia posiadanie podzielanych, a  przy-
najmniej rozumianych przez wszystkich, symboli, punktów odniesienia 
i wartości, jest ośrodkiem, wokół którego tworzy się społeczeństwo. 

6 R. Ingarden, Szkice z filozofii literatury, Znak, Kraków 2000, s. 16–17.
7 R. Konersmann, Filozofia kultury. Wprowadzenie, s. 4.
8 R. Scruton, Kultura…, s. 93.



cZĘŚć druGa 54

Tworząc człowieka 

O ile więc w pierwszym znaczeniu każdy człowiek w sposób nieuniknio-
ny i niejako mimowolnie jest uczestnikiem jakiejś kultury oraz – co waż-
ne – przez całe swoje życie, o tyle w tym drugim znaczeniu człowiekiem 
kulturalnym nie tyle się jest, ile raczej aspiruje się do bycia takim. Udział 
w kulturze w znaczeniu wyższym jest celem naszych dążeń, horyzontem, 
i  tak jak wszystkie horyzonty właściwie czymś nieosiągalnym. Podob-
nie jak filozofia polega – zgodnie z etymologią samej nazwy – nie tyle 
na byciu mądrym, ile na dążeniu do umiłowania mądrości, tak jest też 
w życiu człowieka kulturalnego: zdarzają się tylko momenty, gdy czuje-
my się zjednoczeni z prawdziwą kulturą. 

W muzyce termin „moment” jest znany od dość dawna. Pewnym jego 
odpowiednikiem w poezji – ale w o wiele szerszym znaczeniu – może 
być powiedzenie, że poetą się nie jest, ale się bywa. Czyli również na tym 
polu zdarzają się tylko momenty poetyckie. Tylko niektórym zdarzają się, 
i tylko czasem, błyski oświeceń muzycznych czy poetyckich, a poza tym 
działa doświadczenie, przyzwyczajenie, rutyna. Jeśli źródłem będzie to 
ostatnie, wówczas powstaną twory będące rezultatem zręczności, a nie 
porywu; żonglerką dźwiękami i słowami, a nie błyskiem idei. One mogą 
tylko dopełniać obietnic oświeceń. To nie znaczy, że należy wystrzegać 
się doświadczenia i  zręczności. Wprost przeciwnie, nawet należy się 
o nie starać. Jednakże, aby były rzeczywistymi momentami muzycznymi 
i poetycznymi, muszą być wyrazami olśnień, gdyż te ostatnie same z sie-
bie nie działają, nie tworzą. Domagają się pracy, świadomego i upartego 
działania, które wówczas daje artyście doświadczenie i technikę. Takie 
momenty połączone z trudem pracy tworzą kulturę. 

Podobnie jest z filozofią, będącą osią kultury dającą człowiekowi pogłę-
bioną samoświadomość swojego życia. Można ją uprawiać (czyż słowo to 
nie jest ładne?) – jak bywa również w muzyce lub poezji – wyuczywszy 
się pewnych technik, sposobów czy chwytów. Ale to jasność i częstotli-
wość olśnień stanowi miarę zdolności. Ich nie można sobie wypracować, 
są bowiem darem, lecz jeśli są, można je dopracować. Niektórzy bywa-
ją poruszeni, zachwyceni, zadziwieni (każde z  tych słów jest właściwe 
i zarazem niepełne) rzeczywistością. Nie jest to tylko przeżycie bierne. 
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Te zadziwienia stają się porywem czynu, zaczynem przenikania rzeczy-
wistości zaczynającej się pytaniem „dlaczego?”: dlaczego coś jest, dlacze-
go jest takie. Nie szuka się wówczas odpowiedzi na pytanie o przyczynę 
bezpośrednią, najbliższą – ten stół jest, bo go kupiłem – ale poszukuje się 
odpowiedzi ostatecznej: dlaczego w ogóle coś jest, coś istnieje, dlaczego 
tak istnieje. I to „dlaczego” rozszerza się na całą rzeczywistość, domaga 
się odpowiedzi na pytanie o  Całość, o  Wszystko. Dlatego filozofia jest 
poszukiwaniem mądrości, które wypływa z miłości i daje kulturze, czy-
li człowiekowi, miłość mądrości. Dlatego olśnienia, zachwyty stają się, 
albo mogą się stawać, zaczynem czegoś wielkiego: muzyki, poezji, obra-
zu lub rzeźby, także filozofii, po prostu kultury. Są darem, ewangelicz-
nym talentem, którego zrodzenie nie zależy od nas. Z ofiarowanego nam 
diamentu zdolności możemy pracą wydobyć brylant geniuszu. Jego war-
tość zależy więc i od daru, i od pracy. Od czego bardziej? Jedni mówią, że 
od daru, inni że od pracy. Jak to sprawdzić? Pewne jest jedno, że potrzeba 
ich obu. Czy ktoś mógłby się ośmielić powiedzieć, że tylko jedno z nich 
zrodziło Arystotelesa, Michała Anioła, Bacha czy Mickiewicza?

Odchodząc od utartych ścieżek, można powiedzieć, że są dwa sposo-
by filozofowania i dwa rodzaje filozofii, zależne od sposobu przejawiania 
się: prywatna lub publiczna. Oznaczają one relacje człowieka, podmiotu 
i  twórcy, do jej tworzenia i  wyrażania. Jednym starcza samo doznanie 
olśnienia, które staje się wystarczającym powodem zadowolenia (jeśli to 
słowo jest tu odpowiednie), a raczej jakiegoś spełnienia. Takimi filozofa-
mi są wszyscy, bo każdy kiedyś takiego olśnienia doznaje. W ten sposób 
każdy z nas jest nie tylko filozofem, ale również uczonym, artystą. Niektó-
rym taka filozofia, takie doznanie wystarcza. Poprzestają na nim z wielu 
różnych powodów: rezygnują z jego przedłużania dalszym dociekaniem 
i dalszym tworzeniem ze względu na fascynację bardziej szczegółowymi 
zjawiskami i pytaniami z tego się wywodzącymi, dzięki czemu powstaje 
wiele rozmaitych nauk; życie sztuką może toczyć się tylko na poziomie 
wyrafinowanego korzystania z wytworów innych rąk. Może to być także 
tylko prywatna wiedza lub życie wytworami łatwymi i łatwo dostępnymi. 
To ostatnie może stać się ze względu na przesłonięcie olśnienia biegiem 
codziennego życia (lekceważenie tego doznania, bierność ze względu 
na jakieś inne powody). Są jednak tacy, dla których owo olśnienie staje 
się wyznacznikiem życia. I tutaj zachwyt nad nadzwyczajnością świata, 
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nad jego realnością, pięknem, nad jego dobrem (a czasem nad ich prze-
ciwieństwami), sprawia, że zacierają się różnice między filozofią, nauką, 
sztuką; że one gdzieś w swych górnych warstwach łączą się z twórczoś-
cią. Każda z nich domaga się innych i zawiera szczyptę innych. Sztuka 
bez wiedzy o konkretach świata i domieszki mądrości nie będzie wielka, 
tak samo nauka bez sztuki i  filozoficznej mądrości. Człowiek kultury, 
tej codziennej lub uroczystej, a każdy czynnie lub biernie w jakiejś mie-
rze nim jest, nie może obyć się bez filozofii, tej prywatnej lub oficjalnej, 
czynnej lub biernej; filozofia zaś nie może się obejść bez doznania piękna 
otaczającego świata. 

Światopogląd i kultura

Jak kształtuje się życie? Jak kształtuje się całościowy pogląd na świat, 
który można nazwać światopoglądem lub kulturą? Czy kultura jest 
procesem samo-kształtującym się w czasie, a więc czy nie jest ona aby 
czymś koniecznie przynależnym, choć niezależącym od podmiotu, lecz 
wyznaczonym przez zewnętrzne okoliczności? Jeśli podmiot może ją 
kształtować, to jak? A może nie ma tu jednostronności, ale trzeba wziąć 
pod uwagę jedno i  drugie, zależność i  niezależność? Czy człowiek jest 
podmiotem, czy przedmiotem zmian; jak kształtuje się człowiek? W tych 
pytaniach ujawnia się raczej ciekawość, czy obawa? 

Własne poglądy wydają się zawsze słuszne, choć może nie zawsze 
pewne. Tworzą się przez napotykane doznania i  doświadczenia. One 
same mogą wyznaczać jakieś oceny i postawy, choć zawsze w klimacie 
opinii innych osób, opinii społecznych. Ale przecież towarzyszy im, i to 
z konieczności, własna refleksja. Jej jakość zależy od naszej racjonalności, 
od naszego rozumu. Jest on naszą osobistą właściwością, podobną do 
innych, ale nie taką samą. Jest właściwością stałą, ale tylko względnie 
stałą, gdyż możliwe jest jego rozwijanie, ale też przeciwne mu zwijanie, 
co zależy od całej struktury osobowości, także od dążności woli, od roz-
woju wolności od zewnętrznych okoliczności. Tak więc wszystko w nas 
jest w ruchu, w napięciu, w zawieszeniu, w zależności. Poznanie rzeczy-
wistości i refleksja nad nią to nie wszystko. Istnieje jeszcze jeden ważny 
aspekt, a mianowicie aktywne odniesienie siebie (czy po prostu osoby) 
do poznanej rzeczywistości, stosunek dynamiczny, twórczy. Zawiera się 
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ono w ocenie sposobu postępowania, także poznawczego, która ma być 
dla mnie (dla osoby) pozytywna, aby uniknąć negatywnej, a dalej wyraża-
jąca się w podjęciu decyzji o działaniu lub zaniechaniu działania. Chodzi 
tu o wartości, o zrozumienie, czym one są, jakie mają znaczenie. To jest 
proces i poznawczy, i zarazem decyzyjny. Można go nazwać sumieniem, 
ale też wewnętrzną kulturą.

Własne przeżycia są przeważnie uznawane za pewniejsze od cudzych, 
czy „obiektywnie” przemyślanych. Zastanawiając się więc nad przygo-
dami swojego życia, trzeba wymienić kilka ich rodzajów. I są to nie tyle 
przeżycia jednostkowych faktów, co raczej procesów. Pierwsze, co się 
tutaj narzuca, to wędrowanie, zasadnicze zmiany stylu i  miejsc życia, 
które nie mają stałego zasiedzenia ani „naturalnego” umiejscowienia. 
Wszystko jest jakoś płynne, zmienne, niestałe, choć istnieją bardziej 
swojskie sposoby i miejsca życia. Wędrówka jest często wybrana, ale też 
wymuszona okolicznościami. Wszędzie też spotykamy ludzi tak samo 
wędrujących. Właściwie każdy jest w takiej samej sytuacji, ludzie szukają 
lepszych miejsc, są wyrzucani, przerzucani, wracający do „siebie”. Kie-
dyś urodziliśmy się w danym miejscu i uznajemy je za nasze „właściwe”, 
ale zmienione także może stać się miejscem właściwym. Dokonujące się 
zmiany życiowe nieraz podsuwają przeżycie nieważności tezy o należ-
nym i nieodwracalnym posiadaniu własnego, tylko dla siebie i „swoich”, 
od-wiecznego i do-wiecznego posiadania swojego miejsca. To wszystko 
razem skłania do przyjęcia biblijnego poglądu, że ziemia osiedlenia, może 
nawet Ziemia po prostu, jest dana człowiekowi w dzierżawę, w zarząd, 
a  nie na własność do bezwzględnego (zu)życia. Że jest dana każdemu 
człowiekowi czy wszystkim ludziom razem, a  nie tak, że wydzielona 
konkretna jej połać dana jest tylko jakiejś jednostce lub jednej nacji. 
Więcej jeszcze – nie ma takiej przestrzeni materialnej, która jest jedy-
nie odpowiednia, jedynie właściwa, jedynie swoja. Nie umniejsza to pra-
wa do zajęcia konkretnego miejsca przez jego zagospodarowanie pracą, 
chociaż nie jest to prawo bezwzględne, nie wynosi ono wartości posia-
dania jakiejkolwiek rzeczy ponad wartość jej bycia-dla-człowieka, a już 
szczególnie ponad wartość człowieka jako osoby. Tak wygląda sprawa 
od strony negatywnej. Od pozytywnej można mówić, że nie ma jednego 
tylko miejsca „właściwego”, że można zapuścić korzenie w wielu różnych 
stronach i poczuć się „u siebie”. Platon nie miał racji, że jest tylko jedna 
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jedyna osoba, jedyna „druga połówka”, z którą można być szczęśliwym. 
Owszem, ta połowa nie jest założona w jakimś „przedczasie”, ale staje się 
taką przez współbycie i współtworzenie się w miłości. Tak jest również 
z miejscem na ziemi. Przymus zmiany, wyrzucenie z tak zżytego z osobą 
miejsca powoduje cierpienie. Można jednak zmienić miejsce w wolnym 
działaniu. „Miejsce” w tym wypadku nie jest wyznaczone tylko geogra-
ficznie, ale także społecznie. Nie tylko miejsce i czas, ale także, a może 
przede wszystkim, miłość oraz przyjaźń tworzą w pewien sposób „nowe-
go człowieka” i nową wspólnotę. Mówiąc inaczej, wszystkie rzeczy posia-
dane, wszystko na zewnątrz, jest zmienne, zależne od zmieniającego się 
świata, a przez to w dużej mierze niezależne od nas. Do nas należy i od 
nas zależy nasz sposób bycia, nasza kultura, bo kulturą jest nasz sposób 
istnienia, nasze bytowanie. Kulturę tak rozumianą nie tyle posiadamy, 
ile nią istniejemy. Przeżywanie podobnych postaw u  innych wskazuje 
na wspólnotę kultury, na wspólnotę ludzką. W tym sensie kultura jest 
naszym stałym miejscem zamieszkania, stałym miejscem i  sposobem 
życia.

Kultura i codzienność 

Życie codzienne przebiega na ogół od jednego zwykłego wydarzenia do 
drugiego. Najczęściej nie zastanawiamy się, czy i jak te drobne i pospo-
lite sprawy są ważne i jak mają się do całości naszego życia. Tak jak cały 
niezmierny Kosmos składa się z niewielkich atomów, które wbrew swej 
nazwie nie są niepodzielne, tak też całość życia składa się z niewielkich, 
drobnych działań, w których również można wyróżnić odrębne momen-
ty. Kiedy mówi się o  składaniu życia, to nie tylko i nie przede wszyst-
kim w  tym sensie, jak mówi się o  gotowym przedmiocie, jak o  murze 
budowanym z cegieł, ale raczej jak o procesie tworzenia tego muru, do 
czego potrzeba i cegieł, i zaprawy, i murarzy bezpośrednio układających 
cegły, i architekta projektującego dom, i całego zastępu pomocniczych 
prac oraz pracowników. Człowiek żyjący jest tym wszystkim. Dobry mur 
czy dobry dom domaga się tego wszystkiego naraz. Brak choćby tylko 
w jednym elemencie powoduje słabość całości. Łańcuch kotwiczny prze-
cież ma moc swego najsłabszego ogniwa. Podobnie słaby fragment muru 
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życiowego może narazić na zawalenie się całości. Każde więc najdrob-
niejsze nawet działanie ma znaczenie dla całości naszego życia. 

Nie ma więc działań nieważnych, na próbę, bez znaczenia. Próby 
dokonuje się w planach, w zamierzeniach, „w głowie”, czyli w  intelek-
tualnych przygotowaniach. Każdy nasz czyn zaś – czyli działanie podej-
mowane świadomie i samodzielnie – jest w pewnym sensie nieodwołal-
ne, a przynajmniej trudno odwołalne, bo pozostaje trwale w człowieku. 
Tworzy się coś nowego, gdyż czyn odnosi się w  sposób twórczy do 
dwóch światów człowieka: zewnętrznego i  wewnętrznego. Zewnętrz-
nego, czyli tego, który jest tworzywem wartości zaspokajających nasze 
(nie tylko moje) potrzeby, naszym siedliskiem i uwarunkowaniem życia. 
Wewnętrznego, czyli nas samych, bowiem działanie tworzy, a właściwie 
dotwarza nas samych. Przez działanie stajemy się jacyś. Nie stwarzamy 
się „od początku”, nie wywołujemy swojego istnienia, ale też nie pozo-
stajemy takimi samymi, jacy byliśmy przed działaniem. Te dwa światy 
wyznaczają również dwa odrębne systnemy wartości, dwa odrębne ich 
sposoby istnienia, dwa odrębne znaczenia dla naszego losu. To światy 
„mieć” i „być”, które łączą się w człowieku. Na zewnątrz nas tworzymy 
to, co możemy posiadać, co warunkuje nasze życie, co jest ważne dla 
naszego losu i trwania. Jednakże ten drugi świat, wewnętrzny, stanowi 
nas, nasze bycie, nasze istnienie, bo drugi świat to ja (my) sam (sami). Ten 
wewnętrzny właściwie jest – egzystencjalnie – naszym pierwszym świa-
tem, a zewnętrzny drugim. Pytanie o to, co jest ważniejsze: rzecz posia-
dana przeze mnie czy moje bycie, ja sam, wydaje się bezrozumne. Nie 
należy go jednak odrzucać, przeciwnie – właśnie należy pytać, bo bardzo 
często w biegu życia, w natłoku nacisków, potrzeb i działań zaciera się 
to istotne rozróżnienie. Nawet nie tylko zaciera, ale posiadanie wcho-
dzi na miejsce bycia, jeśli nie będziemy dostatecznie czujni. Ja – osoba, 
my – wspólnota osób, stajemy się wówczas podlegli i podporządkowani 
rzeczom; wartość wyższa – wartości niższej. Następuje zniszczenie właś-
ciwego, naturalnego porządku rzeczy, powstaje skandal chaosu. 

W codzienności na ogół (albo bardzo często) wydarzenia i ich rezul-
taty odnosimy do jakichś bezpośrednich wartości, jeśli tak można 
powiedzieć: ułatwień, korzyści, przyjemności. Nie zawsze odnosimy się 
do wartości podstawowej, jaką jest sam człowiek. Wartością działania 
i wytworu zawsze jest to, co służy człowiekowi. Można te dobra mierzyć 
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różnymi miarami, widzieć na różnych płaszczyznach, na których funk-
cjonują, albo też oceniać je według bezwzględnego punktu odniesienia, 
nawet w  pewnym sensie absolutnego, jakim jest osoba. Świat i  nasze 
osiągnięcia możemy mierzyć miarą zewnętrzną uzyskiwanej wartości 
mieszczącej się w  samej rzeczy zmienionej przez działanie, czyli war-
tością użyteczności, miarą wywierania wpływu na nasze wewnętrzne 
odczucia, miarą aspektu naturalnego, chciałoby się nawet powiedzieć 
przyrodniczego, oraz miarą aspektu zadowolenia  – ważnego, ale nie 
decydującego o  naszym byciu. Tutaj wyraźnie widać różnicę między 
„mieć” a „być”. Czy posiadanie większej liczby wartości rzeczowych, uży-
tecznych, wartości umilających życie, przyjemności, samo z siebie two-
rzy lub pomnaża życie, tworzy bardziej człowieka, wzmaga jego istnie-
nie, albo nawet czy istnienie człowieka, bycie człowiekiem ma na celu 
pomnażanie użyteczności i przyjemności, czy na odwrót – tamte warto-
ści mają służyć samemu człowiekowi? One nie są wyklęte, uznaje się je za 
ważne, rodzą się (powinno tak być) jednakże jako wynik starań o samego 
człowieka, o jego bycie, nie są natomiast zamiast niego, zostają mu przy-
porządkowane. „Ja” jest ważniejsze od „moje”, bycie od posiadania. War-
tości mogące być posiadane warunkują bycie, jego styl, niektóre nawet są 
„warunkami” jego trwania, ale „nie stanowią” o byciu. Posiadanie rzeczy 
nie wywołuje ani istnienia, ani bycia człowiekiem. Tymczasem wartości 
samego „ja”, wartości wyłaniające się z  bytowania, warunkują wartoś-
ciowość tych innych. Nadają im sens. Bez wartości bycia nie byłoby war-
tości posiadania. W naturze świata nie ma wyższej wartości niż wartość 
człowieka-osoby; człowiek jest w tym świecie najwyższą wartością sam 
w sobie i dla drugiego człowieka. Czyżby to znaczyło, że bycie człowie-
ka nadaje wartość istnieniu świata? Tak. W  sensie dopełnienia świata 
wartościami, poznaniem, samo-zrozumieniem, wolnością, także mocą 
twórczości, czyli bycia ponad światem, możliwością panowania nad nim 
i  objęcia posiadaniem przez przetwarzanie. To wszystko dokonuje się 
w tym niezwykłym procesie życiowym, jakim jest życie codzienne i uro-
czyste, życie zwyczajne i  świąteczne, a  jednak niezwykłe, bo nasycone 
wartościami najwyższymi. To wszystko jest kulturą. 
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Wychowanie jako pamięć kultury

Człowiek jest istotą zanurzoną w kulturze. Niezależnie od tego, jak opi-
salibyśmy relacje między człowiekiem a jego naturą i kulturą, kultura bez 
wątpienia stanowi istotną część nie tylko naszego otoczenia, ale również 
naszej tożsamości. Wprowadzanie w kulturę nowych członków społecz-
ności jest więc podstawowym zadaniem wszelkiej edukacji.

Wychowanie  – w  zgodnej opinii pedagogów  – ma dwie funkcje: 
socjalizację, czyli wdrożenie młodego człowieka w życie wspólnoty, oraz 
pomoc w  uzyskaniu autonomii. Istnieje olbrzymia literatura, w  któ-
rej dyskutuje się nad zagadnieniem, czy i  w  jakim zakresie są one do 
pogodzenia. Niemniej jednak obie te funkcje czy też cele wychowania 
odbywają się za pośrednictwem kultury. Nie można wprowadzić kogoś 
w przyszłe życie, nie mówiąc nic na temat życia, które już się toczy. Jak 
zauważyła Hannah Arendt: „Sformułowanie «Nowy Świat» wzięło swój 
sens od Starego Świata, który niezależnie od tego jak wspaniały [był] pod 
innymi względami, został odrzucony”9. Nawet najbardziej radykalny 
bunt przeciw zastanemu porządkowi rzeczy – przeciw kulturze i społe-
czeństwu – musi zostać wyartykułowany w kategoriach wypracowanych 
w ramach tego, co zastane. Każde odrzucenie musi zostać poprzedzo-
ne uznaniem. I  tu wkracza problem pamięci – podobnie jak dzieje się 
to w odniesieniu do tożsamości indywidualnej – mogę odrzucić swoją 
przeszłość, zanegować całkowicie lub nadać jej inne znaczenie jedynie 
pod warunkiem, że ją pamiętam. Jak pokazał to Mrożek w Tangu, bunt 
ma sens jedynie wówczas, gdy istnieją normy, wartości czy struktury 
społeczne (a są to przecież elementy kultury), przeciw którym się bun-
tujemy. Co więcej, samo ich odrzucenie musi odbywać się w  katego-
riach, których uprzednio się nauczyliśmy. Podobnie jest ze wszystkimi 
innymi elementami kultury; życie społeczne, rozwój techniki i  nauki 
jako swój warunek zakładają pewien element ciągłości, bez którego każ-
de pokolenie musiałoby zaczynać od wynalezienia koła i od rysunków 
naskalnych. Społeczność, która nie ma wspólnej kultury, w ogóle nie jest 
społecznością.

9 H. Arendt, Kryzys edukacji, w: Między czasem minionym i przyszłym. Osiem ćwiczeń 
z myśli politycznej, tłum. M. Godyń, W. Madej, Fundacja Aletheia, Warszawa 1994, s. 213.
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Relacja między jednostką a  zastaną kulturą jest równie złożona: 
budowanie własnej tożsamości i ugruntowanie autonomii jako warunek 
sine qua non musi zawierać w sobie krytyczne odniesienie się do tego, 
co zastane. Nie musi to wyrażać się w odrzuceniu czy negacji; równie 
dobrze zajęcie postawy krytycznej wobec własnych korzeni może prowa-
dzić do ich uznania i przyjęcia za swoje, lecz po samodzielnej analizie i na 
własną odpowiedzialność. W obu wypadkach świadomą budowę własnej 
tożsamości zaczynamy od uczestnictwa w dorobku minionych pokoleń.

Niemożliwe jest budowanie samego siebie od punktu zerowego, 
choćby dlatego, że wszystko to, co jesteśmy w stanie wymyśleć, musimy 
wyrazić za pomocą symboli będących wytworem zastanej kultury.

Niewątpliwie rację miał Ernst Cassirer pisząc: „Człowiek nie może 
uciec przed własnymi osiągnięciami. Nie ma wyboru: musi przyjąć 
warunki własnego życia. Człowiek nie żyje już w świecie jedynie fizycz-
nym, żyje także w  świecie symbolicznym. Częściami składowymi tego 
świata są; język, mit, sztuka i  religia. Są to różnorakie nici, z  których 
utkana jest symboliczna sieć, splątana sieć ludzkiego doświadczenia. 
Wszelki postęp ludzkości w dziedzinie myśli i doświadczenia sprawia, że 
sieć ta staje się coraz subtelniejsza i mocniejsza. Człowiek nie potrafi się 
już bezpośrednio ustosunkować do rzeczywistości. Nie może jak gdyby 
stanąć z nią twarzą w twarz. W miarę jak symboliczna działalność czło-
wieka robi postępy, rzeczywistość fizyczna zdaje się cofać”10.

Kultura to nie dodatek – dekoracja – do prawdziwego życia, lecz śro-
dowisko, w którym żyjemy i wzrastamy. Stanowi więc integralną część 
naszej egzystencji, tożsamości i samoświadomości. 

Pamięć i zapominanie 

Wychowanie w życiu społecznym pełni tę samą (a przynajmniej analo-
giczną) funkcję, co pamięć w życiu indywidualnym jednostki – pozwala 
na kontakt z  tym, co minione, umożliwiając w  efekcie trwanie w  cza-
sie własnej tożsamości. Bez pamięci nie ma trwałości podmiotu, wszak 
ciągłość identyfikacji jest podstawowym, subiektywnym warunkiem 

10 E. Cassirer, Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury, tłum. A. Staniewska, Czytel-
nik, Warszawa 1971, s. 69.
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samoświadomości. Podobnie jest z kulturą; do jej istoty należy ciągłość 
i kumulatywność. Zerwanie ciągłości międzypokoleniowej – brak osób 
z nią się identyfikujących – oznacza śmierć kultury, jej całkowicie znik-
nięcie lub pozostawanie kulturą martwą. Kultura martwa może nadal 
być ciekawa i  inspirująca w  znaczeniu muzealnym i  antykwarycznym, 
może nawet stanowić ważny element podczas tworzenia innych kultur, 
lecz sama w sobie przestaje funkcjonować, jak stało się to z kulturą sta-
rożytnej Grecji czy Rzymu.

Wprowadzenie nowych podmiotów w  zastaną kulturę jest zatem 
procesem o podstawowym znaczeniu nie tylko dla nich samych, ale i dla 
społeczeństwa. Śmiertelność człowieka i  wynikająca stąd zastępowal-
ność pokoleń czynią wychowanie koniecznością warunkującą istnienie 
społeczeństwa i umożliwiającą przekazywanie jego dorobku z pokolenia 
na pokolenie. Gdyby było inaczej, „gdyby ludzie tworzący społeczeństwo 
nie umierali, wychowaliby zapewne przychodzące na świat młode istoty, 
ale kierowaliby się wówczas raczej względami osobistymi niż interesem 
społecznym. Ponieważ jednak kolejne pokolenia wymierają, wychowa-
nie młodych jest koniecznością społeczną”11.

Pamięć i wychowanie jest więc warunkiem wstępnym człowieczeń-
stwa. Jak ujął to Fryderyk Nietzsche: „Popatrz na stado, które pasie się 
opodal; nie zna ono wczoraj ani dzisiaj, hasa, żre, odpoczywa, trawi, zno-
wu hasa i tak od rana do nocy i dzień po dniu, z zachciankami i niechę-
ciami krótko uwiązanymi u kołka chwili i dlatego wolne od melancholii 
i znużenia. Człowiekowi ciężko na to patrzeć, gdyż pyszni się przed zwie-
rzętami swoim człowieczeństwem, a zarazem zazdrości im szczęścia – 
jedynym jego pragnieniem bowiem jest na wzór zwierzęcia nie zaznawać 
przesytu ani cierpień choć przecież daremne to pragnienie, bo zarazem 
człowiek nie chce być jak zwierzę. Zwraca się do zwierzęcia z pytaniem: 
Dlaczego nie mówisz mi o szczęściu i tylko na mnie patrzysz ? Zwierzę 
chciałoby odpowiedzieć i rzecze: Bierze się to stąd, że zawsze zapomi-
nam, co chcę powiedzieć – ale tymczasem zapomniało już odpowiedzi 
i milczy, a człowiek się dziwi”12.

11 J. Dewey, Demokracja i wychowanie. Wprowadzenie do filozofii wychowania, tłum. 
Z. Doroszowa, Ossolineum, Wrocław 1972, s. 8.

12 F. Nietzsche, Niewczesne rozważania, w: tenże, Dzieła wszystkie, t. 1, tłum. M. Łuka-
siewicz, Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2012, s. 249.
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Kultura czyni z  nas istotę ludzką. Jest czymś konstytutywnym dla 
człowieczeństwa, choć być może – stanowiąc niejako element pośred-
niczący  – uniemożliwia (a przynajmniej utrudnia) nam bezpośred-
nie zetknięcie się z naturą. Gdybyśmy jednak nie zostali wprowadzeni 
w kulturę, pozostalibyśmy po prostu na poziomie bezrozumnych bydląt.

Nie można zatem nie zostać wprowadzonym w kulturę. Czy jednak 
można odrzucić i zapomnieć kulturę już raz zinternalizowaną? Wbrew 
pozorom jest to pytanie zasadne, zwłaszcza w kontekście edukacyjnym. 
Takie „zapomnienie” bywa nawet, w pewnym sensie, konieczne podczas 
budowania własnej tożsamości  – każdy akt twórczy musi być czymś 
więcej niż konformistycznym naśladownictwem. Musi zatem zawierać 
w sobie moment zastępowania, a więc odrzucania, a nawet zapominania 
o pewnych elementach kultury już zastanej i wprowadzania na ich miej-
sce czegoś nowego. 

Zapomnienie powoduje jednak konieczność rozpoczynania od 
początku. Jest to zresztą zależność o  charakterze cyrkularnym, gdyż 
początek w pewnym sensie domaga się zawsze unieważnienia tego, co 
minione. Nie jest przypadkiem, że każda rewolucja polityczna jako swe-
go uzupełnienia domaga się rewolucji kulturalnej. Odrzucenie kultury 
oznacza zatem nie początek nowego etapu (zapewne w intencjach inicja-
torów tego procesu – lepszego), lecz właśnie rewolucję – ustanowienie 
nowego porządku całego świata – novus ordo saeculorum. Znamienne, że 
podczas tego ustanawiania, odrzuciwszy, a nawet zapomniawszy o całym 
dotychczasowym porządku, nie mamy się właściwe na czym oprzeć. Jak 
zauważa Hanah Arendt: „Do najgłębszej natury początku należy to, że 
niesie on ze sobą pewną dozę całkowitej arbitralności. Początek nie tylko 
nie jest wpleciony w solidny łańcuch przyczynowo-skutkowy, gdzie każ-
dy skutek natychmiast zmienia się w przyczynę przyszłych zdarzeń, lecz 
nie posiada również nic, czego mógłby się niejako trzymać; przychodzi 
jak gdyby znikąd, ni z czasu, ni z przestrzeni. Przez moment, moment 
początku, jest tak, jakby rozpoczynający unicestwiał porządek samej cza-
sowości lub jakby uczestnicy danego wydarzenia zostali wyrzuceni poza 
porządek czasu i jego ciągłość”13.

13 H. Arendt, O rewolucji, tłum. M. Godyń, Wydawnictwo X, Kraków 1991, s. 208.
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Początek przychodzi jak gdyby znikąd, to znaczy nie jest możliwe jego 
racjonalne uzasadnienie. Jest to konstatacja dla problematyki wycho-
wawczej o kluczowym wręcz znaczeniu. To, co dla dorosłych – nauczy-
cieli i  wychowawców  – jest ewolucją, stopniowym ulepszaniem zasta-
nych struktur w  oparciu o  uznanie przynajmniej częściowej wartości 
tego, co istnieje, dla dzieci ma charakter całkowitego odkrycia. Dla nich 
wszystko jest całkowicie nowe. 

Z punktu widzenia dziecka wezwanie do podjęcia trudu własnego 
rozwoju i  wyznaczenia jego kierunku może przyjść tylko z  zewnątrz, 
a nie jako wynik wewnętrznej refleksji.

Gdyby miało ono charakter wewnętrzny, takie zobowiązanie byłoby 
albo „odruchem” biologicznym wykształconym podczas procesu ewolu-
cji, albo też rodzajem czysto arbitralnego imperatywu kategorycznego. 
W obu wypadkach byłoby czymś zupełnie subiektywnym, niemogącym 
stać się przedmiotem racjonalnego namysłu i dyskusji. Gdybyśmy jed-
nak chcieli takową próbę podjąć, musiałaby ona odbywać się w ramach 
wspólnych pojęć – odwoływać się do zastanej kultury.

Tymczasem dzieci są jedynymi ludźmi, którzy nie uczestniczą (przy-
najmniej początkowo) w  kulturze, muszą one do niej dopiero zostać 
wprowadzone. To wprowadzenie jest zatem podstawowym warunkiem 
rozwoju (a tym samym stanowi główne zadanie wychowania). Jedno-
cześnie takie wprowadzenie odbywa się na odpowiedzialność tego, co 
zewnętrzne wobec dziecka, czyli nauczyciela i całej kultury. Pozostaje to 
w pozornej sprzeczności z twierdzeniem, że jednym z warunków rozwo-
ju jest nabranie dystansu do zastanej kultury po to, by możliwe było jej 
częściowe odrzucenie, a przynajmniej przetworzenie. 

Pojawia się zatem pytanie, jaki charakter miałoby takie odrzucenie 
kultury i czy można „zapomnieć” kulturę, w której zostaliśmy wychowa-
ni. Problem ten można pokazać na przykładzie dwóch myślicieli, którzy 
postulują takie rozwiązanie: Platona i Nietzschego. 

Platon – powrót do jaskini 

Pierwszym, który nie tylko dopuszczał, ale wręcz postulował powszech-
ną amnezję, był Platon. W  III księdze Państwa Sokrates, rozprawiając 
o potrzebie i sposobach ugruntowania państwa doskonałego, wskazuje 
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na potrzebę „fałszu wskazanego” (niektórzy tłumaczą ten zwrot poprzez 
„nieodzowne kłamstwo”) podczas wychowania. Twierdzi on mianowi-
cie, że należy przekonać „rządzących, żołnierzy, a  potem i  resztę pań-
stwa, że to, jakobyśmy ich utrzymywali i wychowywali, to im się tylko tak 
wydawało. Wszystko, co się z nimi i koło nich działo, to były niby tylko 
sny, a naprawdę oni byli pod ziemią i w jej wnętrzu formowani i żywieni, 
oni sami oraz ich broń i  inny sprzęt wyrobiony, a kiedy już całkowicie 
byli wykonani, wtedy ich ziemia, jako matka na świat wydała”14.

Metaforę tę należy rozumieć w ten sposób – by zapewnić ład i har-
monię w  polis, a  w  konsekwencji szczęście i  pomyślności obywateli, 
konieczne jest wpojenie im przekonania o naturalności i nieuchronności 
zastanego porządku. Jest to konieczne, gdyż świadomość, iż nasze prze-
konania znajdują swoje przyczyny w  wychowaniu, może je w  pewien 
sposób osłabić. Gdybyśmy bowiem uznali, że nasze poglądy są wyłącz-
nie sprawą wychowania (jak wydaje się zakładał Platon), a jednocześnie 
dostrzegli fakt, że istnieją ludzie inaczej wychowani, o innych poglądach, 
to nie moglibyśmy przedstawić żadnego argumentu na rzecz własnych 
przekonań, oprócz tego, że tak właśnie zostaliśmy wychowani. Utrudni-
łoby to więc potraktowanie ich na tyle serio, by mogły stanowić podsta-
wę naszego działania.

Jest to typowy pogląd relatywistyczny. Wielokrotnie wskazywano 
na fakt wychowania jako na argument za relatywizmem moralnym czy 
religijnym. Twierdzenie typu: „gdybyś był inaczej wychowany, miała-
byś inne przekonania”, a w domyśle: „wszystkie przekonania wywodzą 
się tylko z wychowania, mają przeto charakter względny”, ma stanowić 
argument przemawiający za niemożnością znalezienia jakiegoś wyróż-
nionego stanowiska, które mogłoby być podstawą naszego zaangażo-
wania. Paradoksem jest, że właśnie Platon potraktował je wyjątkowo 
poważnie (nawiasem mówiąc tak poważnie, że – biorąc pod uwagę, iż on 
sam był przecież również wychowany  – właściwie zakwestionował on 
tym samym własną koncepcję).

Stanowisko Platona nie jest w tym miejscu konsekwentne, gdyż tak 
jak wielu  – być może nawet wszyscy twórcy nowego porządku świa-
ta – czyni on wyjątek dla samego siebie. Mędrzec projektujący idealną 

14 Platon, Państwo, 414 D, tłum. W. Witwicki, PWN, Warszawa 1968, s. 185.
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polis czyni to, ponieważ zrozumiał porządek świata, naturę ludzką oraz 
pułapki na nią czyhające i w imię tej wiedzy nakazuje o niej zapomnieć 
następnym pokoleniom. Projektodawcy uczestniczą więc w czymś, cze-
go odmawiają innym. 

Wychowanie przestaje więc być w tym ujęciu procesem nabywania 
przez wychowanka samowiedzy, lecz  – przeciwnie  – staje się świado-
mą i planową indoktrynacją oraz manipulacją mającą na celu spetryfi-
kowanie raz na zawsze stanu rzeczy (w tym wiedzy), który prawodawca 
uznał za optymalny. Platoński wychowawca i projektodawca, sam będąc 
wychowany w zaprojektowanej przez siebie idealnej polis, nigdy nie był-
by w  stanie go zaprojektować. Pokolenie „ojców założycieli” nie było-
by więc pierwszym z szeregu pokoleń (coraz mądrzejszych?) mędrców. 
Byłoby „Jedynym Pokoleniem Mędrców”, czymś unikalnym w dziejach 
świata, wypadkiem tak wyjątkowym, że następne pokolenia (jeśli byłyby 
dobrze wychowane, to znaczy skutecznie indoktrynowane) nie zdołały-
by nawet domyśleć się jego istnienia. Z ich punktu widzenia niewątpli-
wie początek przyszedł znikąd. Wiedza na temat genezy własnych poglą-
dów nie byłaby im zresztą do niczego potrzebna. Skoro porządek świata 
jest naturalny (a jednocześnie optymalny), to nie ma potrzeby jakiejkol-
wiek jego modyfikacji, a odpowiedź na pytanie o źródła tego porządku 
nie wnosi nic wartościowego, nic do niego nie dodaje, może być jedynie 
źródłem szkodliwego zamętu. Po dojściu na szczyt problemem jest nie 
to, jak tam weszliśmy, ale jak się na nim utrzymać. 

Choć – kontynuując tę metaforę – w tym wypadku nawet nie wiedzie-
libyśmy, że jesteśmy na szczycie, a nawet, że istnieją jakiekolwiek szczy-
ty. Kultura nasza straciłaby bowiem moment przejrzystości dla swoich 
uczestników, a  tym samym uniemożliwiłaby im uzyskanie samoświa-
domości. Brak zrozumienia powodów i przyczyn, dla których jesteśmy 
właśnie tacy i dla których zachowujemy się właśnie tak, jak się zachowu-
jemy, skazałoby nas na życie w świecie cieni. Byłoby tak, jakby mędrzec 
wychodzący z jaskimi dokładnie zamykał za sobą drzwi, by nikt poza nim 
nie był w stanie stamtąd uciec.

Nie jest to jednak całkowite zapomnienie o  kulturze, zabieg taki 
należałoby raczej nazwać jej paternalistyczno-elitarystycznym ograni-
czeniem. Wprawdzie większość członków społeczeństwa ma, w zamie-
rzeniu Platona, poprzestać na biernym odtwarzaniu zaplanowanego 
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dla nich życia; nie będąc wychowywana, lecz jedynie tresowana, zostaje 
pozbawiona szansy na indywidualny rozwój. Istnieją jednak jednostki, 
wprawdzie nieliczne, lecz w pełni świadome drogi, którą przeszły. Eli-
ta  ma otwartą drogę do tego, czego odmawia reszcie społeczeństwa: 
możliwości kształtowania swojego życia, kultury i całego społeczeństwa.

Oczywiście pogląd taki jest wewnętrznie sprzeczny; na jego gruncie 
całkowicie niewytłumaczalne byłoby pojawienie się takiego mędrca  – 
projektodawcy i wychowawcy, nie wiadomo byłoby też, skąd czerpałby 
on swoją wiedzę, a przede wszystkim, na jakiej podstawie uznawałaby on 
swoją nieomylność. Taki niewychowany wychowawca, na wzór arystote-
lesowskiego nieruchomego poruszyciela, musiałaby sam sobie przyznać 
status niemalże boski. 

Nietzsche – budując „pierwsze pokolenie”

Innym myślicielem postulującym unieważnienie całej dotychczaso-
wej kultury był Fryderyk Nietzsche. Traktuje on kulturę jako istotowo 
związaną z naszym człowieczeństwem. Nie jest ona jedynie „dekoracją 
życia”, nie tylko maską i osłoną, „każda ozdoba bowiem ukrywa to, co 
przyozdabia”15, a więc nie jest czymś, czego można się pozbyć, być może 
z  poczuciem straty, lecz bez konieczności dezintegracji siebie. Nietz-
sche opowiada się za pojęciem kultury jako nowej ulepszonej physis, bez 
rozdziału na stronę wewnętrzną i zewnętrzną, bez udawania i konwen-
cji. Kultura to zgodność między życiem, myśleniem, pozorem i wolą16. 
Tym samym traktuje on kulturę jak fenomen o charakterze całkowicie 
indywidualnym i subiektywnym, jako coś, czego nie możemy przeżywać 
razem z innymi, coś, czego nie można przekazać ani też się nim podzie-
lić. Powstanie tak pojmowanej kultury wymaga swoistej „rewolucji kul-
turalnej”, zerwania z wszelką ciągłością, zapomnienia o tym, co już było, 
gdyż historia (a poprzez ten termin Nietzsche rozumie również szeroko 
pojętą erudycję – a właściwie wszelką kulturę) tłumi i zabija naszą wolę 
życia. 

15 F. Nietzsche, Niewczesne…, s. 311.
16 Tamże. 
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Podejście takie w żadnym wypadku nie może być całkowicie konse-
kwentne, gdyż nawet pojmując kulturę wyłącznie jako wewnętrzny stan 
ducha, każda jednostka wcześniej czy później stanie przed problemem 
wyrażalności swoich przekonań i postaw. Wszystkie nasze myśli muszą 
być wyrażone w języku za pomocą pojęć, które dzielimy z innymi ludźmi. 
Czysto wewnętrzne pojęcie kultury siłą rzeczy musi być wtórne wobec 
jej pojmowania wspólnotowego. Niesie to istotne konsekwencje dla 
pedagogiki, gdyż ujęcie nietzscheańskie  – gdyby traktować je dosłow-
nie – w gruncie rzeczy uniemożliwia, a przynajmniej w znacznej mierze 
utrudnia wychowanie rozumiane jako wprowadzanie nowych pokoleń 
w zastaną kulturę. 

Nietzsche nie uchylał się przed tymi konsekwencjami. Autor Nie-
wczesnych rozważań domagał się nowego początku – należy wychować 
„pierwsze pokolenie”17, które odrzuciwszy stare nawyki i  starą naturę, 
poprzedzi „szczęśliwszą, piękniejszą kulturę i człowieczeństwo”18. Można 
słowa Nietzschego interpretować w duchu całej tradycji pedagogicznej 
jedynie jako wezwanie do krytycznej postawy wobec przeszłości (w prze-
ciwieństwie do koniunkturalnego i oportunistycznego podporządkowa-
nia się zastanym normom kulturowym), jako wezwanie do twórczego 
i  samodzielnego budowania, a  nie tylko odtwarzania i  kultywowania. 
Niemniej jednak po pierwsze interpretacja taka odbierałaby dziełu 
Nietzschego wszelką oryginalność, a po drugie dałoby się nią, być może, 
wybronić w stosunku do Niewczesnych rozważań, lecz byłaby w jaskrawej 
sprzeczności z następnymi dziełami Nietzschego, gdzie samodzielność 
i twórczość są powiązane z przewartościowaniem wszelkich wartości. 

Zbudowanie własnej tożsamości wymaga zerwania ciągłości kultu-
rowej. Jednocześnie jednak Nietzsche nie jest tak radykalny jak Platon. 
Dla niego świadome zerwanie ciągłości nie oznacza zapomnienia o tym, 
co minione. Jak sam zaznacza, wyzwolenie z  pęt zastanej kultury nie 
może polegać na zdziczeniu i odmowie przyjęcia do wiadomości dorob-
ku minionych pokoleń. Omawiane przezeń postawy ahistoryczności 
i  ponadhistoryczność służą tylko jednemu celowi  – powstaniu osobo-
wości na tyle silnej, by mogła posłużyć się zastaną kulturą-„historią” dla 

17 Tamże, s. 307.
18 Tamże, s. 309.
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dalszego ugruntowania własnej woli: „historię znieść mogą tylko silne 
osobowości, słabe historia gasi”19, jeżeli ktoś „pyta historię o radę”, ozna-
cza to, że nie ufa sam sobie20.

Jest to jednak stanowisko niekonsekwentne. Wezwanie do zbudo-
wania novo ordo saeculorum – nowego porządku świata przez „pierwsze 
pokolenie”, czego warunkiem wstępnym ma być „historyczna amnezja” 
(choć być może należałoby raczej zabieg taki nazwać unieważnieniem, 
wzięciem jej w  nawias) oznacza budowanie nowej kultury wewnętrz-
nej. Nietzsche nie zauważa jednak, że dla następnych pokoleń (drugie-
go, trzeciego etc.) kultura pierwszego pokolenia jest historią, którą dla 
zbudowania własnej autentycznej egzystencji należałoby zapomnieć, 
a  przynajmniej zinstrumentalizować. Prawdziwie silna osobowość 
w  znaczeniu nietzscheańskim nie może ex definitione zgodzić się na 
zaangażowanie w cudzą kulturę, w zastaną, a więc nie przez nią samą 
zbudowaną historię, gdyż byłoby to w pewnym sensie przyjęciem posta-
wy służebnej; „Pokażże mi swe prawa i swe siły ku temu. Czyś jest nową 
siłą i nowym prawem? Czyś jest nowym ruchem? Z siebie toczącym się 
kołem? Czy możesz zmusić gwiazdy, aby wokół ciebie krążyły? [...]

Wolny od czego? Lecz cóż to Zaratustrę obchodzić może! Jasno niech 
mi twe oczy zwiastują: ku czemu wolny?

Zali zdołasz nadać sobie swe zło i dobro, i zawiesić wolę nad sobą, jako 
zakon? Zali potrafisz sędzią być sobie i mścicielem własnego zakonu?”21.

Nadczłowiek buduje (czasem niszczy), ale nigdy nie służy, nie podpo-
rządkowuje się. Dlatego też każde pokolenie nadludzi musi być (przynaj-
mniej we własnych oczach) „pokoleniem pierwszym”, nie chce ono mieć 
rodziców, ale też nie może mieć dzieci. W tej sytuacji wychowanie traci 
wszelką rację bytu. 

Tymczasem bycie wychowawcą oznacza zawsze przyjęcie postawy 
służebnej; podporządkowanie naszych działań dobru wychowanka lub 
uznanie nadrzędnej wartości kultury, w której uczestniczy wychowaw-
ca, i do której chce wprowadzić wychowanka. Jednostka aspirująca do 
zostania nadczłowiekiem w sposób oczywisty na żadną z tych możliwości 

19 Tamże, s. 274.
20 Tamże. 
21 F.  Nietzsche, Tako rzecze Zaratustra, tłum. W.  Berent, Wydawnictwo Vis-a-Vis, 

Kraków 2016, s. 60.
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zgodzić się nie może. Ostatecznie mogłaby ona traktować wychowanie 
jako niezwiązaną żadnym wartościami zewnętrznymi ekspresję swojej 
osobowości, próbę podporządkowania sobie innych, lecz temu z  kolei 
musi sprzeciwić się wychowanek.

Odniesienie koncepcji Nietzschego do problematyki wychowania 
pokazuje jej wewnętrzną sprzeczność. Nietzsche wysoko ceni osobistą 
kulturę człowieka, a jednocześnie konsekwentny nietzscheanista (choć 
zapewne wbrew intencjom samego Nietzschego) powinien odmówić 
udziału w przekazywaniu jej następnym pokoleniom, w praktyce unie-
możliwiając jej uzyskanie22.

Odrzucenie wychowania oznacza, iż każde pokolenie, a nawet każda 
jednostka musi zacząć od poziomu zerowego. Prowadziłoby to do zani-
ku każdej zastanej kultury  – ostatecznego jej zapomnienia, stawiając 
tym samym człowieka w pozycji istoty, która „nie zna wczoraj ani dzisiaj, 
hasa, żre, odpoczywa, trawi, znowu hasa i tak od rana do nocy i dzień po 
dniu”23, czyli do tego, czym sam Nietzsche najbardziej gardził.

Pobieżna nawet analiza dzieł obu wspomnianych myślicieli poka-
zuje, że „zapomnienie kultury” albo jest czczą deklaracją, albo oznacza 
uniemożliwienie (lub przynajmniej znaczne utrudnienie) zbudowania 
własnej tożsamości podmiotu. Wychowanie jest warunkiem koniecz-
nym (choć niewystarczającym) dla przetrwania kultury i cywilizacji. Ich 
upadek może mieć dwie przyczyny: zewnętrzną, gdy  – na wzór cesar-
stwa rzymskiego – zostanie zalana przez barbarzyńców, którzy niszczą 
wszystko, co staje na ich drodze, ponieważ nie znajdują w tym, co spot-
kali – ludziach, ideach czy przedmiotach – niczego wartościowego. Co 
więcej, nie są nawet w stanie dopuścić myśli, że mogą one jakąś wartość 
reprezentować. Drugiej z możliwych przyczyn upadku kultury należa-
łoby szukać w jej wnętrzu – gdyby uczestnicy tej kultury przyjęli wobec 
niej właśnie taką postawę barbarzyńską. 

22 Nie jest przypadkiem, że Alan Bloom w  swojej głośnej książce Umysł zamknięty 
właśnie Nietzschego wskazuje jako jednego z głównych „winowajców” upadku szkolni-
ctwa amerykańskiego. Por. A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak amerykańskie szkolni-
ctwo wyższe zawiodło demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, 
Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.

23 F. Nietzsche, Niewczesne…, s. 249.
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Tuż przed wybuchem II wojny światowej John Dewey przestrzegał: 
„Prawdziwym niebezpieczeństwem grożącym naszej demokracji nie są 
państwa totalitarne, lecz czynniki tkwiące w  naszych wewnętrznych 
postawach i  naszych instytucjach, które w  innych krajach umożliwiły 
zwycięstwo narzuconej z  zewnątrz władzy, dyscyplinie, ujednoliceniu 
i zależności od Wodza. Dlatego pole bitwy znajduje się również i tutaj – 
wewnątrz nas samych i naszych instytucji”24. 

Charakterystyczne jest, że zaledwie jedno pokolenie później Alisdair 
MacIntyre wyrażał przekonanie, że bitwa ta została już przegrana: „Tym 
razem jednak barbarzyńcy nie gromadzą się u  naszych granic; oni od 
pewnego już czasu sprawują nad nami władzę. Fakt, że nie uświadamia-
my sobie tego, stanowi element naszej skomplikowanej sytuacji”25.

Jeżeli zapomnimy naszą kulturę, utracimy dorobek minionych poko-
leń, osuniemy się w otchłań barbarzyństwa. Edukacja jest próbą zapobie-
żenia (lub odwrócenia) takiej sytuacji. Jest ona czymś koniecznym, gdyż 
niezależnie od tego, jak optymistyczną wizję społeczeństwa, człowieka 
i  jego możliwości byśmy przyjęli, istnieje w  każdej wspólnocie grupa 
ludzi, którzy w sposób nieomal wzorcowy odpowiadają opisowi barba-
rzyńcy: nie znają i  nie rozumieją żadnych norm, kierują się wyłącznie 
impulsami, są całkowicie niekonstruktywni, a nieomal cała ich energia 
życiowa znajduje ujście w burzeniu. Co więcej, nie ma sposobu, by osoby 
takie trwale wyeliminować z życia społecznego, grupa ta odnawia się co 
pokolenie. Są to oczywiście… dzieci26.

Fakt, że co pokolenie (a w  praktyce oznacza to  – nieustannie) poja-
wiają się ludzie niemający z naszą kulturą nic wspólnego, którzy muszą 
być w nią dopiero wprowadzani, powinien być wzięty pod uwagę podczas 
każdej poważnej refleksji nad kulturą i życiem publicznym. Pokazuje on, 
że w obu tych domenach nic nie jest dane nam raz na zawsze, że kultura 

24 J. Dewey, Freedom and Culture, G.P. Putnam’s Sons, A Minton Balch Book, New 
York 1939, s. 154 [tłum. S.G.].

25 A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, tłum. A. Chmielewski, 
PWN, Warszawa 1996, s. 466.

26 Podkreślenie destrukcyjności nie stanowi oczywiście pełnej charakterystyki „stanu 
dziecięcego”, jednak jest ona tam trwale obecna. Wprawdzie ta nieukierunkowana (na 
razie) energia może, odpowiednio pokierowana, bardzo łatwo przekształcić się w cechy 
niesłychanie pozytywne: niewinność, świeżość spojrzenia i oryginalną twórczość. Nie-
mniej wymaga to właśnie przynajmniej minimalnego pokierowania, czyli wychowania.
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i ustrój społeczny nie są czymś stałym, lecz muszą być odnawiane, a właś-
ciwie ustanawiane na nowo wraz z każdą kolejną generacją. Rozwój jed-
nostkowy jest więc równie ważny jak rozwój społeczeństwa jako całości 
i w równym stopniu stanowi problem polityczny. Kultura wobec tego nie 
może pełnić roli naturalnego środowiska lub tylko opisu zastanego sta-
nu rzeczy, ale również powinna wykazać się funkcją normatywną, której 
częścią jest stanowienie zachęty do zaangażowania się właśnie w nią. Jed-
nak to, co z punktu widzenia społeczeństwa i kultury może być uznane 
za prostą kontynuację, z  jednostkowego punktu widzenia osób dopiero 
zaczynających swoje życie jest tworzeniem świata, zawsze nowym usta-
nowieniem porządku świata – novus ordo saeculorum.

Kultura nie jest tylko niezmiennym i  niezależnym środowiskiem, 
lecz ma charakter dynamiczny, jest pewnego rodzaju zespołem warto-
ści, zachęcających do podjęcia wysiłku ich realizowania i czerpania z ich 
bogactwa.

Dlatego właśnie wychowanie jest sztuką i to sztuką niezwykle trudną. 

Gdyby nie kultura...

Wychowanie wprowadza nas w świat kultury. Należy jednak zauważyć, 
że oba te fenomeny – i kultura, i wychowanie – tak są w naszym życiu 
powszechne, że ich obecność stała się dla nas niezauważalna. Wycho-
wanie jest czynnością tak oczywistą, tak trwale wpisaną w nasze życie, 
społeczeństwo i kulturę, że właściwie nie jesteśmy w stanie wyobrazić 
sobie sytuacji, w  której wychowanie jako zjawisko społeczne w  ogóle 
nie miałoby miejsca. Próba refleksji nad tym problemem może stanowić 
ważny element samoświadomości pedagoga, pomagając mu zrozumieć 
wagę jego własnej działalności. Może też stanowić swoiste reductio ad 
absurdum niektórych koncepcji pedagogicznych oraz ostrzeżenie przed 
ich praktycznymi skutkami.

Gdyby nie wychowanie...

Kiedy zastanawiamy się nad sensownością zabiegów wychowawczych, 
mówimy o tym, co ma być ich bezpośrednim lub pośrednim rezultatem, 
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czyli o przekazanych wartościach, postawach czy społecznych struktu-
rach będących wynikiem właściwego wychowania. Dlatego tak trudno 
znaleźć w literaturze pedagogicznej analizy na temat tego, co by się stało, 
gdybyśmy wychowania zaprzestali.

Myśl Jana Jakuba Rousseau czy – współcześnie – antypedagogika są 
wprawdzie przykładami koncepcji zalecających powstrzymanie się od 
wychowania, łatwo jednak zauważyć, że w gruncie rzeczy proponują one 
jedynie pewną specyficzną koncepcję wychowania, odmienny typ relacji 
między dzieckiem a wychowawcą, lecz nie jej całkowite porzucenie. 

Mimo tych zastrzeżeń, można wskazać kilka możliwych odpowiedzi 
na pytanie o  to, jak wyglądałby człowiek, gdyby został pozostawiony 
samemu sobie i pozbawiony jakiegokolwiek wsparcia w swoim rozwoju. 
Ich poszukiwanie jest jednak tylko rodzajem ćwiczenia intelektualnego, 
gdyż po pierwsze, w dziejach ludzkości nie mieliśmy nigdy do czynienia 
z taką sytuacją, a po drugie nie byłaby ona możliwa z powodów czysto 
biologicznych  – noworodek pozbawiony opieki starszych nie miałby 
żadnych szans na przeżycie. Wychowanie, w tym opieka, jest więc czymś 
absolutnie koniecznym, można się zastanawiać co najwyżej nad jego 
zakresem i ograniczeniami. 

Odpowiedzi te zależą oczywiście od przyjętej wcześniej wizji człowie-
ka. Dwa skrajne stanowiska wiążą się z nazwiskami I. Kanta i J. J. Rous-
seau. Kant, jak mało który z myślicieli, dowartościował wychowanie27, 
negował możliwość jakiegokolwiek rozwoju człowieka bez wsparcia, 
jakie otrzymuje od dorosłych członków swojej społeczności: „Czło-
wiek może bydź człowiekiem przez wychowanie tylko. Tem iest jedy-
nie, co wychowanie z niego zrobi”28, „karcenie przemienia zwierzęctwo 
w ludzkość”29.

Jak podkreśla Otfried Hoffe: „Kant interpretuje proces wychowa-
nia jako swego rodzaju pomost pomiędzy naturą a  moralnością”30. 
Stan naturalny nie jest według niego stanem optymalnym tak jak dla 
Rousseau, lecz stanem dzikości, z którego wychowanie ma nas wypro-

27 Por. S.  Gałkowski, Zagadnienie rozwoju moralnego w  pismach Immanuela Kanta, 
„Edukacja Filozoficzna” vol. 25, 1998, s. 105–116.

28 I. Kant, O pedagogice, tłum. J. Bobrowski, Wilno 1819, [brak wydawcy] s. 6.
29 Tamże, s. 2.
30 O. Hoffe, Immanuel Kant, tłum. A.M. Kaniowski, PWN, Warszawa 1995, s. 172.
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wadzić31. Przyznaje wprawdzie, że istnieje w  naszej naturze „zarodek 
dobra”, lecz jednocześnie uważa, że nie działa on sam z siebie, a nawet 
nie może być podstawą do działań wychowawczych; „w etycznym kształ-
ceniu wrodzonej moralnej predyspozycji nie możemy wychodzić od 
naturalnej niewinności, ale musimy wyjść od założenia pewnej złośliwo-
ści woli w  przyjmowaniu maksym, która przeciwstawia się wrodzonej 
predyspozycji”32.

Kant zdaje się odmawiać człowiekowi zdolności twórczych poza kul-
turą i wspólnotą społeczną. Bez wychowania człowiek nie byłby w stanie 
przekroczyć swojej zwierzęcości, pozostając zapewne (choć Kant nie roz-
wija szerzej tego wątku) na poziomie odruchów wrodzonych, nie two-
rząc żadnej kultury. 

Drugą z możliwych, skrajnych odpowiedzi, będącą w pewnym sensie 
lustrzanym odbiciem pesymistycznej wizji Kanta, jest ta, która odwołuje 
się do prac Rousseau i  bardziej współczesnej antypedagogiki. W  prze-
ciwieństwie do podejścia Kanta, nacechowana jest ona dużym optymi-
zmem. Antypedagodzy, deklarując: „Kto zatem naprawdę kocha dzieci, 
ten ich nie wychowuje!”33, zakładają tym samym, że człowiek pozbawio-
ny wsparcia, a przede wszystkim ukierunkowania zewnętrznego, potrafi 
samodzielnie się rozwijać, i  to w  optymalnym kierunku. Wychowanie 
nie jest więc przeprowadzaniem człowieka od zwierzęctwa (stanu natu-
ry) do kultury i człowieczeństwa, lecz narzucaniem sztywnego gorsetu 
własnych zwyczajów i  przesądów uniemożliwiających, a  przynajmniej 
w  znacznym stopniu utrudniających, tworzenie własnej (w domyśle  – 
nowej i lepszej) kultury, często odbiegającej od obecnie obowiązujących 
wzorców. Autorzy odwołujący się do tego nurtu – choć przykłady łatwiej 
wskazać na gruncie literatury (często typu science fiction) niż nauki, peda-
gogiki czy filozofii – roztaczają więc wizję kultury dwojakiego rodzaju: 
albo jest to kultura i  cywilizacja zasadniczo podobna do obecnej, lecz 
ulepszona i  pozbawiona obecnych wad (np. Dwa lata wakacji Juliusza 
Verne’a), albo jest to coś radykalnie nowego, do tego stopnia, iż czasami 
nie do pojęcia dla umysłu wychowanego do myślenia w obecnych kate-

31 Por. I. Kant, O pedagogice…, s. 2.
32 I. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. A. Bobko, Znak, Kraków 1993, s. 75.
33 B. Śliwerski, Antypedagogika, w: B. Śliwerski, T. Szkudlarek, Wyzwania pedagogiki 

krytycznej i antypedagogiki, Impuls, Kraków 1991, s. 131.
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goriach (dotyczy to również kategorii dobra i zła), jak ma to miejsce na 
przykład w Końcu dzieciństwa Artura C. Clarke’a. 

Trzecia z  możliwych odpowiedzi (nazwijmy ją realistyczną) unika 
założeń skrajnego pesymizmu Kanta i niepoprawnego optymizmu Rous-
seau, a przy tym znajduje wsparcie w twierdzeniach zdrowego rozsądku 
i zwykłej obserwacji rzeczywistości. W przeciwieństwie do wizji Kanta 
(jeżeli zasygnalizowana rekonstrukcja jego myśli jest poprawna, gdyż 
nie wypowiadał się on w tej sprawie wprost), zaprzestanie wychowania 
nie oznacza, że wychowanek popadnie w jakąś stagnację i „zatrzyma się 
w miejscu”, pozostając w nim do końca życia. Potencjalność człowieka, 
a jednocześnie wrodzony mu dynamizm powoduje, iż musi on nieustan-
nie się zmieniać, choć zapewne będzie się to odbywać w pewien ułomny 
sposób i w kierunku zupełnie przez nas nieprzewidywanym, a nawet nie-
aprobowanym. Nie wszyscy zgodziliby się nazwać takie zmiany rozwo-
jem, niemniej są one czymś nieuniknionym, a więc zaprzestanie wycho-
wania ich nie zatrzyma, lecz jedynie spowoduje, iż staną się one bardziej 
chaotyczne, a  w  konsekwencji mogą się obrócić przeciwko ich pod-
miotowi oraz jego otoczeniu. Po drugie, jeżeli przyjmiemy najprostszą 
i najogólniejszą definicję wychowania jako kierunkowych zmian zacho-
dzących pod wpływem otoczenia, to trzeba też uznać, że dopóki dzie-
cko ma kontakt ze światem zewnętrznym, to zawsze w jakiś sposób jest 
wychowywane. Jak pisał Burrhus F. Skinner: „Nie ma wolnych szkół. Jeśli 
nauczyciel zaniecha uczenia, uczniowie będą się uczyli tylko pod wpły-
wem wprawdzie mniej jawnych, ale jednak skutecznych czynników”34.

W przeciwieństwie do optymistycznej wizji Rousseau i jego następ-
ców, wyrażane jest tu przekonanie, że sama natura ludzka nie zapewnia 
optymalnego kierunku rozwoju, w wyniku czego barbarzyństwo nie jest 
czymś odległym w czasie i przestrzeni, lecz stanowi realną możliwość, 
z którą musi się liczyć każda wspólnota ludzka i każdy człowiek z osobna. 
Co więcej, jest to w pewnym sensie „opcja domyślna”, która realizuje się 
niejako automatycznie, jeżeli w naszym działaniu zdajemy się wyłącznie 
na instynkty i odruchy, przestając się troszczyć o naszą kulturę i moral-
ność. Może to też być efekt nieukierunkowanego dynamizmu ludzkiej 

34 B.F. Skinner, Poza wolnością i godnością, tłum. W. Szelenberger, PWN, Warszawa 
1978, s. 118.
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natury, gdy nasz rozwój przestaje być efektem racjonalnych i  świado-
mie, celowo podejmowanych zabiegów wychowawczych (a w  później-
szym okresie naszego życia – samowychowawczych). Literackie wizje tej 
intuicji można znaleźć chociażby w takich dziełach, jak Orkan na Jamajce 
Richarda Hughesa z  1929 roku czy późniejszy, bardziej znany, Władca 
much Williama Goldinga. 

Można więc powiedzieć, że barbarzyńca tkwi potencjalnie w każdym 
z nas, stanowiąc nieustające ostrzeżenie, co może się stać, jeżeli zaprze-
stalibyśmy wspierać rozwój młodych członków społeczeństwa.

Mimo to pojęcie „barbarzyństwa” do tej pory nie doczekało się szer-
szego omówienia. Pojawia się wprawdzie często w publicystyce, głów-
nie jako epitet lub straszak, lecz próżno szukać jego dokładniejszej ana-
lizy w słownikach i  leksykonach pedagogicznych, politologicznych czy 
filozoficznych. 

Zgodnie z definicją słownikową „barbarzyńca” to: 

1. człowiek niecywilizowany, odznaczający się prymitywizmem myślenia, 
postępowania, człowiek bezwzględny, okrutny;
2. człowiek pierwotny, dziki, żyjący w okresie barbarzyństwa;
3. w starożytności: obcy cywilizacji i kulturze grecko-rzymskiej, 
cudzoziemski35.

Zbitka pojęciowa, którą odziedziczyliśmy po starożytnych, ale którą 
nasza cywilizacja kultywuje do dzisiaj, sprowadzająca się do utożsamie-
nia wszystkich trzech znaczeń tego terminu, spowodowała, że niechęt-
nie się nim posługujemy. Nie chcąc, i słusznie, uznawać, że każdy obcy 
jest z definicji głupi, prymitywny i okrutny, wylewamy dziecko z kąpielą, 
nie podejmując refleksji nad tym zagadnieniem. Barbarzyństwo stało się 
„pojęciem bitewnym”, narzędziem dyskryminacji i  wykluczania36, lecz 
nie pełni (a być może nigdy nie pełniło) funkcji analitycznej, służącej 
zrozumieniu otaczającego nas świata. 

Jeżeli pozbawimy ten termin konotacji ksenofobicznych czy wręcz 
rasistowskich, często w nim zawartych, można stwierdzić, że barbarzyń-
stwo oznacza odwrotność kultury; barbarzyńca to nie tylko wróg czło-
wieka „dobrze wychowanego”, ale i jego antyteza. Należy więc przyjrzeć 

35 Słownik języka polskiego, t. 1, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1978, s. 123.
36 Por. R. Konersmann, Filozofia…, s. 4–12.
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się w  nim jak w  krzywym zwierciadle i  zastanowić, kim/czym być nie 
chcemy (choć boimy się, że możemy nim zostać), by uzyskać w ten spo-
sób pewną wiedzę o nas samych, naszych działaniach i naszych powin-
nościach względem innych i siebie samego. Biorąc pod uwagę, że jednym 
z głównych zadań wychowania (jeśli nie jego funkcją podstawową) jest 
wprowadzenie młodego człowieka w kulturę, stanowi to problem, który 
powinien pojawić się w polu refleksji pedagogicznej.

Barbarzyństwo jako stan antykultury

Nawet jeśli odrzucimy  – zgodnie z  obowiązującymi dzisiaj modami 
intelektualnymi  – możliwość oceny i  hierarchizacji odmiennych kul-
tur, zawsze trzeba uznać, że stan kultury jest pewną wartością zarówno 
w wymiarze społecznym, jak i indywidualnym. Najgorsze więc, co może 
się przydarzyć jakiejś społeczności, to utrata kultury, nie zamiana jed-
nej kultury na drugą, lecz jej całkowity brak, a więc osunięcie się w stan 
barbarzyństwa.

Na barbarzyństwo należy zatem spojrzeć jako na stan całkowitego 
braku kultury, pojmowanej jako całokształt stosunków społecznych 
i  realizowanie twórczego potencjału człowieka37, jest to zatem rów-
nocześnie brak jakiejkolwiek idei, brak zrozumienia dla czegokolwiek 
pozytywnego. Jest stanem negowania kultury jako takiej, stanem ducha, 
bezmyślności i opierania wszelkich relacji społecznych tylko na nagiej, 
bezpośrednio użytej sile. Dobitnym przykładem może być twierdzenie 
przypisywane Czyngis-chanowi przez współczesnych mu kronikarzy: 
„[…] największą radością, jakiej może doświadczyć człowiek, jest poko-
nanie przeciwnika i przepędzenie go przed sobą. Zagarnięcie jego wierz-
chowców i  grabież jego majątku. Widok zalanych łzami twarzy jego 
najbliższych, wzięcie w posiadanie jego żon i córek”38.

Można zwrócić uwagę na kontrast między tą wypowiedzią a powie-
dzeniem mówiącym, że mężczyzna powinien w swoim życiu zbudować 
dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna. I właśnie ta różnica między „zabić, 
zagrabić i  zgwałcić” a  „zbudować, zasadzić i  spłodzić”, czyli między 

37 M.A. Krąpiec, U podstaw rozumienia kultury, RW KUL, Lublin 1991, s. 9.
38 J. Weatherford, Czyngis-chan, tłum. D. Kozińska, Świat Książki, Warszawa 2006, 

s. 169.
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destrukcją w  postaci czystej a  tworzeniem, stanowi o  różnicy między 
barbarzyństwem a kulturą.

Dzieje ludzkości to proces nieustannego przechodzenia od stanu 
natury do kultury, a raczej proces mniej lub bardziej świadomego budo-
wania przez człowieka swojej kultury na bazie tego, co naturalne. Prze-
biega on jednak tylko w jednym kierunku. Mimo wielu utopijnych wizji 
niemożliwe jest przebycie tej drogi w kierunku powrotnym. Koniec kul-
tury nie będzie oznaczał powrotu do natury rozumianej – na wzór Rous-
seau – sielankowo, czyli jako pełna harmonia ludzi z przyrodą i ze sobą 
nawzajem, lecz właśnie osunięcie się w barbarzyństwo. Stan taki można 
by nazwać naturalnym tylko w znaczeniu, jakie nadaje temu terminowi 
Hobbes (a więc stan dzikości, gdy każdy walczy z każdym).

Barbarzyństwo to brak zaangażowania w  jakąkolwiek kulturę. 
W  takiej sytuacji jedynym motywem postępowania pozostają niczym 
niekierowane odruchy, a  niestety, jedną z  podstawowych skłonności 
człowieka jest też pęd do niszczenia. Z barbarzyństwem mamy więc do 
czynienia nie wtedy, gdy hordy ludzi o przerażających zwyczajach i nie-
zrozumiałym dla nas języku zaczynają nas zabijać i niszczyć wszystko to, 
czego dokonali nasi przodkowie (zauważmy, że ten opis jest prawdziwy 
zarówno wtedy, gdy napiszemy go w trzeciej, jak i w pierwszej osobie, 
jako że każda kultura miała okazję wystąpić w obu rolach tego dramatu). 
Barbarzyństwem w najgłębszym i jednocześnie najściślejszym znaczeniu 
tego słowa jest horror vacui, stan ducha, gdy wola człowieka, jego moc, 
elan vital, zachowując swoje natężenie, a tracąc swoje ukierunkowanie, 
staje się celem sama dla siebie, odrywając się od rozumu, który móg-
łby jej wskazywać konstruktywne cele (jakiekolwiek by one były: mądre 
czy głupie, przerażające czy wzniosłe). Jak ujmował to Kant, barbaria jest 
„siłą bez wolności i prawa”39. W tej sytuacji pozostaje tylko „zabić, zagra-
bić i zgwałcić”, co wprawdzie w sensie formalnym jest jakimś celem, jed-
nak takim, który powstał jedynie na poziomie instynktu. 

Takie pojmowanie barbarzyństwa jest wtórne wobec pojęcia kultury 
(cywilizacji): „Nie ma barbarzyńcy bez uprzedniej historii, będącej histo-
rią cywilizacji, którą on podpala. [...] jego stosunek do własności jest 

39 I. Kant, Antropologia w ujęciu pragmatycznym, tłum. E. Drzazgowska, P. Sosnow-
ska, wstęp A. Bobko, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 308.
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zawsze wtórny: zawsze zdobywa czyjąś uprzednią własność; podobnie 
podporządkowuje sobie innych, czyni z nich niewolników. [...] Również 
jego wolność opiera się tylko na utraconej wolności innych”40.

„Czyste barbarzyństwo” w tym ujęciu jest tylko opisem typu idealnego 
(w sensie weberowskim), w realnym świecie szczęśliwie nie do osiągnię-
cia. Jest to tylko limes, granica staczania się człowieka, który nie posłu-
guje się racjonalnością, bez praw, prawd i  wartości, chociaż w  historii 
można wskazać sytuacje bliskie tej charakterystyce. Wydarzenia, które 
byłyby jego największym przybliżeniem, pojawiały się na szczęście bar-
dzo rzadko, wyłącznie w chwilach załamania kultury i na jej peryferiach. 
Wtargnięcie Mongołów do Europy czy sceny rozgrywające się podczas 
rewolucji październikowej są niewątpliwie przykładem takiego skraj-
nego barbarzyństwa. Zawsze jednak było to dokonywane przez ludzi 
wyrwanych ze swojej kultury i zmuszonych do życia w warunkach cał-
kowicie im obcych, w  oderwaniu od swojego dotychczasowego życia. 
Zwycięstwa militarne Czyngis-chana wywodziły się z tego, że zabrał on 
swoim wojownikom wszystko, oprócz wojny: rozerwawszy tradycyjne 
więzi plemienne, wyrwawszy z tradycyjnego środowiska, uporządkował 
ich oraz ich rodziny według systemu militarnego; dziesiętnego oddzia-
łów wojskowych, a sztuką i rzemiosłem zajmowali się tylko mieszkańcy 
krajów podbitych41. W tej sytuacji cała energia życiowa tych ludzi mogła 
mieć tylko destrukcyjne ujście. Podobnie było na przykład z  Talibami 
afgańskimi czy hunwejbinami chińskimi podczas rewolucji kultural-
nej42. Przykłady z dziejów ludzkości, niestety, można tutaj mnożyć.

40 M. Foucault, Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976, tłum. 
M. Kowalska, Wydawnictwo KR, Warszawa 1998, s. 196.

41 Por. J. Weatherford, Czyngis-chan…, s. 98, 167.
42 Alan Bullock tak opisuje okres poprzedzający wprowadzenie kultu jednostki 

w ZSRR: „zdecydowano się użyć całej potęgi państwa, na taką skalę i z taką bezwzględ-
nością, jaka okaże się konieczna do rozbicia istniejącej struktury społeczeństwa i  do 
wtłoczenia go – to znaczy dziesiątków milionów ludzi – w nowe formy życia nie w ciągu 
dwudziestu lub trzydziestu lat, ale w ciągu czterech lub pięciu. [...] W ten sposób nasilono 
efekt destabilizacji, totalnego chaosu, który dotykał wszystkich dziedzin życia. W rezul-
tacie zniknęły dotychczasowe, tradycyjne punkty odniesienia, nastąpiła dezorientacja 
i osłabienie zdolności do stawiania oporu” (A. Bullock, Hitler i Stalin. Żywoty równole-
głe, tłum. J. Mianowski, F. Pastusiak, PWN, Warszawa 1994, s. 424). Do anomii społecz-
nej odwoływano się również podczas prób wyjaśnienia przyczyn powstania narodowego 
socjalizmu w Niemczech. Por. S. de Grazia, The Political Community: A Study of Anomie, 
The University of Chicago Press, Chicago – London 1969, s. 174–175.
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Nie jest w tym wypadku ważne, czy barbarzyństwo stanowi naturalny 
stan ludzkości, pokryty tylko cienką warstwą kultury, z  trudem utrzy-
mywaną przez zabiegi wychowawcze, czy przeciwnie: jest sztucznym 
wykrzywieniem rozwoju człowieka i  społeczeństw, będącego z  natury 
czymś dobrym i  twórczym. Istotne jest, że bardzo łatwo może ono się 
ujawnić wtedy, gdy warunki zewnętrzne nie pozwolą na normalny roz-
wój, na tworzenie. W  takiej sytuacji pozostałyby nam tylko najgorsze 
instynkty, jak ujmuje to Schopenhauer: „Najgorszą cechą natury ludzkiej 
pozostaje jednak radość z cudzej szkody, [...] zawiść, jakkolwiek naganna, 
podlega jeszcze pewnemu usprawiedliwieniu, a w ogóle jest rzeczą ludz-
ką, gdy tymczasem radość z cudzej szkody jest diabelska, a jej szyderstwo 
jest chichotem piekielnym”43.

Kultura jest zawsze zagospodarowaniem nadwyżki energii, która 
pozostała po zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, zapew-
niających przetrwanie jednostki i  gatunku. Barbarzyństwem w  „czy-
stej postaci” jest więc bezinteresowne niszczenie – gdy jedynym celem 
(choć całkowicie nieuświadomionym ) jest wyładowanie nagromadzonej 
w sobie energii. Wola nienakierowana na nic, a raczej właśnie nakiero-
wana „na nic” – na nicość, jest stanem czystego barbarzyństwa. 

Rudiger Safrański, komentując Jądro ciemności Conrada, zauważa: 
„dzicz odsłania się jako zupełnie wyzuta z sensu, jako poniekąd bez zna-
czenia, tak że ludzki rozum szukający znaczenia czuje się nieodwołalnie 
zagubiony i osamotniony. Właśnie w swej rozbuchanej żywotności dzicz 
objawia swą absolutną kontyngencję. Najbardziej niepokojącym aspek-
tem dziczy nie jest jej dzikość, lecz jej bezmyślna niemota. «Szepcze» ona 
człowiekowi, że nic, ale to zupełnie nic nie ma człowiekowi do powie-
dzenia. To właśnie przeraża Kurtza – ta znaczeniowa nicość. W tej pęcz-
niejącej obficie, a przecież pustej przestrzeni wszystko jest więc możliwe. 
Jeśli dzicz niesie jakieś przesłanie, to chyba tylko takie: rób, co chcesz, 
i tak nie będzie to miało znaczenia! Dzicz przejdzie nad tym obojętnie, 
wszędzie rozpostrze swe zielone łapy, jak gdyby nigdy nic. Dalej będzie 
się pienić – absurdalna, płodna i straszna”44.

43 A.  Schopenhauer, W  poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i  paralipomena, tłum. 
J. Garewicz, Antyk, Kęty 2004, s. 200–201.

44 R. Safranski, Zło. Dramat wolności, tłum. I. Kania, Czytelnik, Warszawa 1999, s. 192.
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To absolutne nieukierunkowanie woli jest zapewne przerażające, ale 
może też być przedmiotem fascynacji i podziwu. Niszczenie nie służy już 
niczemu, jeżeli jednak utożsamimy, jak na przykład Nietzsche, użytecz-
ność z podporządkowaniem, a podporządkowanie z niewolnictwem, to 
destrukcja jest kwintesencją wolności, dlatego też myśliciel ten z takim 
podziwem pisał o błękitnookiej blond bestii. 

Oczywiście, jak uczy historia, warunki, w jakich przyszło żyć poszcze-
gólnym ludom, spowodowały, iż niektórym bliżej było do stanu barba-
rzyństwa, inne miały więcej szczęścia, ale oznacza to, iż barbarzyństwo 
nie jest tylko zagrożeniem zewnętrznym, ale przede wszystkim jest 
czymś, co może zagrażać każdej społeczności „od środka”. Ekspery-
menty Philipa Zimbarda45 potwierdziły, że barbarzyńca tkwi w każdym 
z nas pod cienką warstwą kultury i moralności, którą niesłychanie łatwo 
zedrzeć. Nakazuje nam to niezwykłą czujność wobec nas samych i troskę 
o kulturę46.

Jeżeli więc barbarzyństwo jest stanem ducha, to nie mogą istnieć 
całkowicie barbarzyńskie cywilizacje, bo tak naprawdę barbarzyństwo 
jest cechą jednostek ludzkich dopiero wtórnie przenoszoną na zwyczaje 
i praktyki jakiejś wspólnoty. Istnieją więc barbarzyńcy, choć nie ma kul-
tur barbarzyńskich (kultura zawsze jest w jakimś sensie twórcza, a więc 
nie może być nigdy całkowitym barbarzyństwem, a  co najwyżej może 
posiadać niektóre z jego cech). 

Następną bardzo groźną cechą barbarzyństwa jest jego całkowita nie-
przewidywalność. Pozornie łatwo uznać tak opisanego barbarzyńcę za 
kogoś w pełni przewidywalnego. Człowiek, który kieruje się odruchami, 
jest całkowicie zewnątrzsterowny, co teoretycznie mogłoby czynić jego 
zachowanie przewidywalnym  – wystarczy znać okoliczności, w  jakich 
przyjdzie mu działać, by wiedzieć, co uczyni. 

Zakłada to jednak dwie rzeczy całkowicie niemożliwe  – pełną zna-
jomość wszystkich bodźców oddziałujących w  tej chwili na danego 

45 Por. P. Zimbardo, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło, tłum. A. Cybulko 
i in., PWN, Warszawa 2008.

46 Do ujawnienia tkwiącego w nas niszczycielstwa nie potrzeba wojen czy katastrof, 
czy innych zdarzeń nadzwyczajnych, dość przypomnieć, że gdy w nocy z 13 na 14 lipca 
1977 roku nastąpiła awaria powodująca wygaszenie wszystkich świateł w Nowym Jorku, 
w mieście natychmiast wybuchła przemoc i szabrownictwo – plądrowano sklepy, podpa-
lano budynki, napadano na przechodniów.
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człowieka oraz pełną znajomość indywidualnych sposobów reakcji na 
nie. Ponieważ jedno i drugie nie jest możliwe – zarówno świat, jak i jed-
nostka ludzka to systemy zbyt złożone, by można było przypisywać sobie 
ich pełną znajomość – przewidywanie przyszłych zachowań „barbarzyń-
cy” musi być ograniczone do najprostszych sytuacji, natomiast na dłuż-
szą metę i w sytuacjach złożonych możemy co najwyżej zgadywać, któ-
remu z bodźców akurat w tej sytuacji on ulegnie. 

Tym, co czyni nasze działania przewidywalnymi, jest nie tyle stałość 
bodźców, którym podlegamy, ile stałość charakteru człowieka. Znajo-
mość jego preferencji życiowych oraz wartości, którymi się kieruje, wraz 
z przekonaniem, iż mają one charakter stały, pozwala nam zakładać, że 
będzie działał zgodnie z nimi w zmiennych okolicznościach życia.

Jednym z podstawowych zadań wychowania jest wyrobienie w sobie 
stałej motywacji pozwalającej na uniezależnienie się od nieustannej 
zmienności otaczających nas bodźców. Jak pisał Jerome S. Bruner: „Roz-
wój charakteryzuje rosnące uniezależnienie reakcji od bezpośredniej 
natury bodźca. Dużą część działań małego dziecka można przewidzieć, 
znając bodźce atakujące je w chwili wystąpienia reakcji lub też przed jej 
wystąpieniem. Dojrzewanie dziecka w dużym stopniu polega na umie-
jętności zachowania niezmienionej reakcji w  zmieniających się sytua-
cjach zewnętrznych oraz na uczeniu się modyfikowania reakcji w  nie-
zmieniającej się sytuacji zewnętrznej”47. 

Przywidywanie przyszłych działań człowieka kulturalnego i  moral-
nego, a  więc autonomicznego w  swoich postanowienia i  czynach 
(wewnątrzsterownego), jest trudne i z konieczności zawodne, ale jednak 
bardziej możliwe. By tego dokonać, musimy znać nie tyle okoliczności 
jego przyszłych wyborów, ile przede wszystkim motywy, którymi się kie-
ruje, wartości, które uznaje, oraz zasady i normy, do których się odwołu-
je podczas podejmowania decyzji. 

Wprawdzie czasem wynikiem tego przewidywania może być prze-
konanie, iż przyszłe działania takich osób będą dla nas niekorzystne, 
tym niemniej jeśli możemy przewidzieć, kiedy i  jakiego rodzaju nie-
bezpieczeństwa możemy się spodziewać, jest ono relatywnie mniejsze 

47 J.S. Bruner, W poszukiwaniu teorii nauczania, tłum. E. Krasińska, PWN, Warszawa 
1974, s. 25.
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niż całkowita nieprzewidywalność cechująca działania barbarzyńskie. 
Barbarzyńca kieruje się wprawdzie jakąś wewnętrzną motywacją, jed-
nak nie ma ona charakteru stałego, a wspomniane nieukierunkowanie 
woli powoduje, że nigdy nie wiemy, czym w danym momencie będzie się 
kierował. 

Wychowanie przeciw barbarzyństwu

Tak pojęte barbarzyństwo jest bardziej konstruktem teoretycznym niż 
realną możliwością, jednak stwierdzenie, że nie istnieje „barbarzyńca 
dokonały”, nie powinno uspokajać, gdyż nawet „barbarzyńca częściowy” 
jest postacią niezwykle przykrą w kontakcie prywatnym, a w przestrzeni 
publicznej jest kimś po prostu groźnym. Jest groźny, ponieważ jest nie-
obliczalny; nie rozumiemy jego motywów działania, wartości, którymi 
się kieruje, a w konsekwencji nie potrafimy przewidzieć jego działań. Co 
więcej, sam barbarzyńca motywów swoich nie zna i nie rozumie. Dzieje 
się tak z dwóch przyczyn; po pierwsze – jeżeli barbaria jest „siłą bez wol-
ności i prawa” – by odwołać się raz jeszcze do Kanta – to barbarzyńca nie 
ma stałych motywów postępowania, a jego działanie jest czysto emocjo-
nalną (a wobec tego również chaotyczną) reakcją na zmienne okolicz-
ności. Po drugie, zdanie sobie sprawy z  motywów własnego postępo-
wania sprowadza się właściwie do refleksji nad wartościami, stanowiąc 
tym samym symptom kultury. „Refleksyjny barbarzyńca” to oksymoron. 
Wprawdzie nie oznacza to, że człowiek pozbawiony kultury zawsze 
będzie agresywny, niszczycielski i okrutny, jednak skoro jest on nieprze-
widywalny, musimy być gotowi również na taką możliwość. Nieprzewi-
dywalność czyni zatem drugą osobę potencjalnie niebezpieczną, gdyż 
nie wiedząc, jak zachowa się ona w przyszłości, musimy być gotowi na 
sytuacje, w których jej zachowania będą nam zagrażać. Jest to wprawdzie 
zagrożenie tylko potencjalne, ale to wystarczy do unicestwienia zaufa-
nia, jakie można by żywić wobec takiej osoby (ufać komuś, to znaczy nie 
przypuszczać, by miał on wyrządzić nam krzywdę). Rozpowszechnienie 
takiej postawy automatycznie cofnęłoby nas do stanu naturalnego, jaki 
opisał Hobbes, a jest to stan barbarzyństwa: „natura wojny nie polega na 
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rzeczywistym zmaganiu, lecz na widocznej do tego gotowości”48. Dopóki 
nie mam podstaw, by sądzić, że nie będę zaatakowany, muszę być gotowy 
do odparcia ataku; w sytuacji gdy wiem, że druga osoba w żaden sposób 
nie odrzuca możliwości wojny, również i ja muszę być na nią gotowy.

Nieprzewidywalność sprawia, że dla innych ludzi staniemy się barba-
rzyńcami – kimś, komu z definicji nie można zaufać, a więc kimś, z kim 
nie można nawiązać jakiejkolwiek interakcji społecznej. Rozpowszech-
nienie się takiego przekonania oznaczałoby rozpad społeczeństwa jako 
wspólnoty politycznej (a właściwie rozpad wszelkiej wspólnoty). Jej 
przetrwanie jest zatem możliwe tylko poprzez pokonanie barbarzyństwa 
wewnętrznego. Dlatego też jeszcze większym zagrożeniem dla naszej 
cywilizacji niż zalew barbarzyńców spoza granic jest barbarzyństwo 
w nas samych.

Świadomość barbarzyństwa jest więc uniwersalną przestrogą i ostrze-
żeniem skierowanym do wszystkich ludzi kulturalnych. 

Refleksja nad nim stanowi też element powołania wychowawców, jej 
częścią jest zaś nieustanne podkreślanie roli pedagogów w życiu społecz-
nym, gdyż to właśnie oni stanowią główną linię obrony społeczeństwa 
i kultury przed barbarzyństwem. 

48 T. Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, 
tłum. C. Znamierowski, PWN, Warszawa 1954, s. 110.
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HUMANISTYKA –  
POWRÓT DO KLASYCZNEJ PAIDEI

Wszelkie zagadnienia pedagogiki wiążą się w sposób oczywisty z czło-
wiekiem, co czyni ją nauką humanistyczną. Biorąc pod uwagę wszech-
stronność i  wieloaspektowość problematyki wychowawczej, moż-
na w  niej dostrzec jedną z  czołowych przedstawicielek tej dziedziny. 
Wszelka konsekwentnie przeprowadzona próba oderwania pedagogiki 
i wychowania od humanistyki prędzej czy później grozi sprowadzeniem 
jej do roli technologii społecznej – pasa transmisyjnego przenoszącego 
na młodsze pokolenia decyzje aktualnej władzy politycznej.

Podstawowym przedmiotem zainteresowania człowieka jest oczywi-
ście sam człowiek. Przekonanie to leży u podstaw nie tylko humanistyki, 
ale całej wiedzy ludzkiej, która ostatecznie zawsze (mniej lub bardziej 
pośrednio) zwraca się ku człowiekowi, jego potrzebom i  pragnieniom. 
Mimo to w  powszechnym odczuciu oraz w  hierarchii przedmiotów 
szkolnych humanistyka spychana jest na coraz pośledniejsze miejsce. 
Jako dyscyplina „nieproduktywna” staje się coraz bardziej wyalienowa-
na z głównego nurtu życia. Jednocześnie jednak, jak pisał Alan Bloom: 
„Humanistyka jest niejako ucieczką człowieka czy ludzkości, wyspą, ku 
której znowu się zwracamy, by odnaleźć siebie – w czasach gdy wszyscy 
inni zaprzestali poszukiwań. Ale gdzie szukać w tym bałaganie?”1.

1 A. Bloom, Umysł zamknięty, O tym, jak amerykańskie szkolnictwo wyższe zawiodło 
demokrację i zubożyło dusze dzisiejszych studentów, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk 
i S-ka, Poznań 1996, s. 444.
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Główną cechą wyróżniającą humanistykę jest jej uwikłanie w  sferę 
wartości. „[…] najczęściej przyjmuje się, że tym, co wyodrębnia zasadni-
czo obiekt humanistyki i przyrodoznawstwa, jest jego charakter kultu-
rowy. Ogólnie mówiąc, humanistyka dotyczy kultury, a przyrodoznaw-
stwo – natury. Znamieniem kultury odróżniającym ją od natury ma być 
to, iż ona jest zawsze również działaniem lub wytworem psychiki ludz-
kiej, a natura istnieje niezależnie od takich operacji. Drugą cechą kultury 
jest moment wartości, który zawsze wiąże się z działaniem i wytworami 
ludzkimi. Humanistyka w swej interpretacji nie może nie posługiwać się 
ocenami”2.

Można rozróżnić dwa podejścia do humanistyki. W  pierwszym 
humanistyka, czy szerzej – kultura, jest czymś wyizolowanym od życia, 
czymś niewchodzącym z nim w bezpośrednią styczność, stanowi wręcz 
sposób ucieczki i azyl. Jest wartością tak bardzo autonomiczną, że nie 
ma nic wspólnego z innymi. Można jednak spojrzeć inaczej: humanisty-
ka – w drugim ujęciu – jest próbą zrozumienia, kim jest człowiek i jakie 
jest jego miejsce w świecie, zaś szukanie swojego miejsca implikuje pró-
bę jego zajęcia. Uprawianie humanistki prowadzi więc – przynajmniej 
pośrednio – ku zmianie człowieka.

Nie ma potrzeby bronić humanistyki, wskazując jej ważną rolę w pro-
cesie wychowania, gdyż humanistyka sama w  sobie już jest wychowa-
niem. Samo pojęcie humanizmu w swym klasycznym znaczeniu zawie-
ra element przekształcania człowieka, jego duchowego rozwoju. Tego 
rodzaju intuicje były już obecne w klasycznym pojęciu paidei. Zwraca na 
to uwagę Henri Marrou: „Paideia nie jest [...] tylko techniką, która ma 
dziecko wyposażyć i pospiesznie przygotować, by wyrosło na mężczyznę. 
W języku greckim epoki hellenistycznej znaczenie tego słowa poszerzy-
ło się (auksessis). Odnosi się ono teraz i do wyników osiągniętych przez 
wychowawczy wysiłek. Nie ustaje on przez całe życie i zmierza do coraz 
doskonalszego urzeczywistnienia ideału człowieczeństwa. Słowo paideia 
(albo paideussis) poczyna oznaczać kulturę pojętą nie jako zespół czynno-
ści przygotowawczych, z których się składa wychowanie, lecz jako ozna-
czające coś dokonanego, tak jak my tego określenia używamy, mając na 
myśli stan umysłu w pełni rozwiniętego, który wszystkie swe uzdolnienia 

2 S.  Kamiński, Nauka i  metoda. Pojęcie nauki i  klasyfikacja nauk, TN KUL, Lublin 
1992, s. 295.
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doprowadził do rozkwitu; stan umysłu człowieka, który naprawdę stał 
się człowiekiem. Warto przypomnieć, że Warron i  Cyceron, gdy przy-
chodzi im tłumaczyć słowo paideia, używają łacińskiego słowa humani-
tas. [...] Jeżeli szukamy wyrazu, który by odpowiadał naszemu pojętemu 
abstrakcyjnie wyrażeniu «cywilizacja», ujrzymy nie bez zdziwienia, że 
będzie to wciąż to samo słowo paideia (paideussis)”3.

Humanistyka jako wychowanie 

Banałem jest twierdzenie, że życie ludzkie powinno mieć sens i każdy 
człowiek taki sens własnego życia powinien znaleźć. 

Kłopot w  tym, że szukanie sensu życia nie jest zabiegiem czysto 
poznawczym, a znaleziony (ewentualnie) sens własnej egzystencji trud-
no wyrazić za pomocą sądu czysto teoretycznego. Mądrość jest skumu-
lowanym doświadczeniem, efektem wielu przeżyć; zwycięstw i porażek, 
odkryć i błędów, ubranych potem w pojęcia i sądy teoretyczne. 

Taka mądrość siłą rzeczy musi być rezultatem długiego rozwoju  – 
życia obfitującego w  najrozmaitsze doświadczenia. Doświadczenie zaś 
jest czymś, co każdy musi przeżyć osobiście. Tutaj nie sposób iść na 
skróty. Oczywiście marzeniem wszystkich wychowawców, rodziców 
i nauczycieli, jest, by dzieci uczyły się na ich błędach, a nie na własnych. 
Każde pokolenie przekonuje się jednak, że jest to niemożliwe, gdyż to co 
oferują nauczyciele, nie jest osobistym przeżyciem, a wnioskiem wypro-
wadzonym z cudzych doświadczeń, zwerbalizowanym za pomocą pojęć 
i terminów, które przeważnie są dla młodego pokolenia „czystą abstrak-
cją” lub w ogóle nie są zrozumiałe, gdyż nie stoją za nimi przeżycia, któ-
re umożliwiają właściwe ich zrozumienie. W pewnych kwestiach każde 
pokolenie musi zaczynać od początku.

Mimo tej pesymistycznej wizji istnieje jednak sposób, by przeżyć 
cudze doświadczenie jak swoje. Tę swoistą drogę na skróty stanowi 
właśnie dziedzina kultury, którą zwiemy humanistyką; sztuka, a  nade 
wszystko literatura. 

3 H.I.  Marrou, Historia wychowania w  starożytności, tłum. S.  Łoś, PIW, Warszawa 
1969, s. 153–155.
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Problem ten jest oczywiście zbyt obszerny, by można go omówić 
w całości, tutaj warto go jednak najwyżej zasygnalizować. Najlepiej zro-
bić to na dwóch skrajnych przykładach. Pierwszy to baśnie dziecięce, 
drugi – filozofia.

Skrajna odmienność obu tych narracji polega nie tylko na zupełnie 
różnej grupie odbiorców, ale przede wszystkim na innym sposobie wyra-
zu. Baśnie dostarczają właściwie wyłącznie obrazów, które pobudzają 
wyobraźnię i emocje. Filozofia z kolei twierdzi sama o sobie, że posługuje 
się przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, ideami, których zrozumienie 
wymaga odwołania się do rozumu myślącego w sposób abstrakcyjny – 
nie obrazowy i emocjonalnie neutralny. Mimo to obie te dziedziny na 
swój sposób zmieniają człowieka, który ma z  nimi do czynienia. Mają 
tym samym znaczenie wychowawcze.

Baśnie 

Baśnie opowiadają wymyślone historie, a  ich bezpośrednia warstwa 
informacyjna wydaje się zupełnie bezwartościowa. Jeżeli chodzi o bez-
pośrednie przygotowanie do przyszłego życia, są całkowicie bezużytecz-
ne, a nawet szkodliwe; gdyby ktoś chciał czerpać z nich wskazówki co 
do własnego zachowania i usiłował na przykład wspinać się do nieba po 
łodydze fasoli, szukał żony, całując żaby lub wyruszył na poszukiwanie 
Królowej Tatr, by pomogła mu w kłopotach życiowych etc. Niemniej, jak 
wskazuje Bruno Bettelheim, odgrywają one istotną rolę w formowaniu 
dziecięcej osobowości: „To prawda, że w  warstwie zewnętrznej baśnie 
niewiele mówią o specyficznych warunkach życia we współczesnym spo-
łeczeństwie masowym; baśnie powstały na długo przedtem, zanim poja-
wiło się ono w historii. Jednak o wewnętrznych problemach istoty ludz-
kiej i  właściwych sposobach radzenia sobie z  jej trudnym położeniem 
w  każdym społeczeństwie baśnie mówią więcej niż jakikolwiek inny 
rodzaj opowieści dostępnej dziecku. Ponieważ dziecko ma nieustannie 
do czynienia z otaczającym je społeczeństwem, na pewno nauczy się sta-
wiać mu czoło, jeżeli tylko pozwolą mu na to zasoby wewnętrzne.
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Własne życie wydaje się często dziecku niepojęte, dlatego tym bar-
dziej potrzebuje ono sposobności, by móc lepiej zrozumieć siebie w zło-
żonym świecie, z którym będzie musiało się uporać”4.

Odwołanie się do baśni rozwiązuje jeden z  podstawowych proble-
mów każdego opiekuna, a  mianowicie  – jak w  chwili obecnej zapew-
nić dziecku bezpieczeństwo i  stabilność emocjonalną, a  jednocześnie 
przygotować je (a nie tylko strzec) na zagrożenia i wstrząsy, które nie-
chybnie nadejdą w  przyszłości. Baśnie pozwalają dziecku na przeżycie 
czegoś, o czym wie, że nie jest prawdą, a jednocześnie tworzą świat na 
tyle wciągający, że jest przeżywany jak prawdziwy. Wejście w baśniowy 
świat pomaga oswoić podstawowe problemy egzystencjalne i doświad-
czenia graniczne; śmierć najbliższych (w wypadku bajek chodzi najczęś-
ciej o śmierć rodziców – zauważmy, jak wiele bajek zaczyna się od tego, 
że ktoś został sierotą), odrzucenie, problem cierpienia i niedołężności, 
własnej śmiertelności, dorastania i samodzielności. A są to problemy już 
nie wymyślone i bajkowe, lecz te, z którymi wszyscy będziemy musieli, 
prędzej czy później, zmierzyć się we własnym życiu. 

Jak zauważa Bettelheim: „Współczesne opowieści przeważnie wymi-
jają owe problemy egzystencjalne, mimo że są one najważniejsze dla 
nas wszystkich. Zwłaszcza dziecko bardzo potrzebuje sugestii  – prze-
kazanych w postaci symbolicznej – jak radzić sobie z tymi problemami 
i  w  bezpieczny sposób przebywać drogę do dojrzałości. Baśń [...] kon-
frontuje dziecko w uczciwy sposób z podstawowymi problemami egzy-
stencjalnymi człowieka”5.

W sposób pośredni, lecz jednak skuteczny, jak dowodzi doświadcze-
nie wielu pokoleń, baśnie przygotowują nas do przyszłego życia, co jest 
jednym z podstawowych zadań wychowania. 

Filozofia 

Powiązania między wychowaniem (pojmowanym jako przekształcanie 
człowieka lub pomoc w  stawaniu się w  pełni człowiekiem) a  humani-
styką najłatwiej dostrzec w  jej najstarszej i  najbardziej abstrakcyjnej 

4 B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni, tłum. D. Danek, 
Wydawnictwo WAB, Warszawa 1996, s. 24.

5 Tamże, s. 29.
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dyscyplinie, jaką jest filozofia. Wbrew wielu stereotypom istnieje wyraź-
ny związek między poznaniem teoretycznym a procesem przekształca-
nia się, autokreacji człowieka. 

Związek ten wyraźniej można opisać na przykładzie starożytnej filo-
zofii greckiej. Jednym z podstawowych celów filozofii jest niewątpliwie 
kontemplacja bytu. Niemniej „grecka «kontemplacja» strukturalnie 
zawiera w  sobie określoną postawę praktyczną w  stosunku do życia. 
Znaczy to, że grecka theoria nie jest jedynie wiedzą o charakterze inte-
lektualnym i  abstrakcyjnym, lecz jest także wiedzą życiową, albo  – by 
wyrazić się inaczej – jest wiedzą, która strukturalnie domaga się wpro-
wadzenia w życie i zazwyczaj idzie z nim w parze”6.

Związek wychowania i filozofii jest więc głębszy niż powiązanie, jakie 
zachodzi między poznaniem a  jego przedmiotem. Uprawianie filozofii 
można traktować nie tylko jako refleksję między innymi nad wychowa-
niem, ale również jako swoistą praxis, jako sam akt wychowawczy. Jak 
pisał Cyceron: „Uprawą duszy jest zaś filozofia: ona wyrywa z korzenia-
mi wady i przygotowuje dusze na przyjęcie ziarna, powierza im je i, że 
tak powiem, zasiewa, aby dojrzawszy, przyniosły jak najbardziej obfite 
owoce”7. 

Filozofia jest umiłowaniem mądrości, jest więc również jej szuka-
niem, przejściem (a przynajmniej próbą takiego przejścia) od stanu, gdzie 
tej mądrości nie ma, a więc życia w pewnej mierze nieprawdziwego i nie-
autentycznego, do nowego  – lepszego  – stanu, gdzie ta mądrość nam 
przysługuje, a więc gdzie możemy osiągnąć wyższy stopień bytu poprzez 
swą samoświadomość, widzenie świata takim, jaki on jest naprawdę, 
wewnętrzny spokój i autentyczną wolność. W tej perspektywie „filozofia 
ukazała się jako ćwiczenie myśli, woli, całego bytu, podjęte w staraniu 
o  osiągnięcie pewnego stanu  – mądrości, zresztą prawie niedostępnej 
człowiekowi. Filozofia stanowiła metodę duchowego postępu wymaga-
jącą radykalnego zwrotu, dogłębnej zmiany sposobu bycia. Była sposo-
bem życia przez trud jej ćwiczeń uprawianych dla zdobycia mądrości. 
Lecz była nim także przez swój cel: mądrość samą. Bo mądrość nie tylko 

6 G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, tłum. E.I. Zieliński, RW KUL, Lublin 1994, 
s. 485.

7 Cycero, Rozmowy tuskulańskie II, 13, w: tenże, Pisma filozoficzne t. 3, tłum. K. Śmi-
gaj, PWN, Warszawa 1961, s. 557. 
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pozwala poznawać; pozwala «być» inaczej”8. W ten właśnie sposób  Pierre 
Hadot interpretuje całą filozofię starożytną. Uważa on jednocześnie, że 
od średniowiecza zaprzestano pojmować filozofię jako „pracę nad sobą”, 
a  ograniczono jej zakres do poznania czysto teoretycznego. Filozofia 
przestała być stylem życia, a stała się tylko próbą opisu rzeczywistości. 
Zmieniło się to – zdaniem Hadota – z chwilą, gdy filozofia zaczęła być 
traktowana jako wstęp do teologii, a ćwiczenia duchowe były uprawia-
ne w ramach życia chrześcijańskiego i uniezależniono je od życia filo-
zoficznego9. Wydaje się jednak, biorąc pod uwagę sapiencjalną tradycję 
filozofii średniowiecznej, że stało się to znacznie później. Moment kiedy 
filozofia zerwała ze swoją funkcją terapeutyczną, stając się czystą teorią, 
można przesunąć aż do czasu Kartezjusza10, a nawet równie dobrze moż-
na wskazywać dopiero na Hume’a i filozofię anglosaską. 

Wydaje się jednak, że przekonanie, iż filozofia zawiera zawsze w sobie 
pierwiastek „pracy nad sobą”, można z pewnymi zastrzeżeniami rozciąg-
nąć na całą filozofię, aż do czasów najnowszych. Problem leży ostatecz-
nie w  jej rozumieniu. Pojęcie filozofii wychowującej jest niewątpliwie 
bardziej do przyjęcia w  ramach na przykład hermeneutyki Gadamera 
niż którejś z  wersji filozofii scholastycznej11. Jeżeli przyjmiemy defini-
cję tej nauki jako czysto teoretycznej kontemplacji świata – scire propter 
ipsum scire, to teza o jej związku z wychowaniem wydawać się może nie 
do przyjęcia. Jednak nawet przy tak określonej filozofii trzeba pamiętać, 
iż oprócz swoich istotnych funkcji ma ona również „skutki uboczne”. 
I  takim „skutkiem ubocznym” uprawiania filozofii jest przekształcanie 
podmiotu filozofującego. A więc, choć nie jest to jej główną funkcją, ma 

8 P.  Hadot, Filozofia jako ćwiczenia duchowe, tłum. P.  Domański, Wydawnictwo 
Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 288. Por. W. Jaeger, Paideia, t. 1, tłum. M. Plezia, 
IW „Pax”, Warszawa 1962, s.  17–32; M. Kurdziałek, Jaką rolę pełniła filozofia w różnych 
epokach historycznych?, „Zeszyty Naukowe KUL”, 40 (1997), nr 3–4 (159–160), s. 64–65. 
P. Paczkowski, Filozoficzne modele życia w klasycznym antyku (IV w. p.n.e.), Wydawnictwo 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.

9 P. Hadot, Filozofia…, s. 297–313.
10 Choć trzeba zauważyć, że sam Hadot twierdził, iż filozofia Kartezjusza była raczej 

powrotem do filozofii rozumianej jako duchowa konwersja. P. Hadot, Filozofia…, s. 233, 
279, 297, 299, 308–309.

11 Por. P. Hogan, R. Smith, The Activity of Philosophy and the Practice of Education, w: 
The Blackwell Guide to the Philosophy of Education, red. N. Blake i in., Blackwell Publish-
ing, Oxford 2003, s. 172–174.
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ona również znaczenie wychowawcze. Teoretyczna kontemplacja i prak-
tyka przekształceń duchowych postępują tutaj równolegle i  choć nie-
możliwe jest utożsamienie ich ze sobą, ani nawet sprowadzenie jednej 
do drugiej, to bezpośredni wpływ teorii na sferę praktyki jest niewątpli-
wy. Dzieje się tak choćby poprzez fakt, że uprawianie filozofii jest proce-
sem wyrabiającym w podmiocie pewne umiejętności, przede wszystkim 
sprawność krytycznego myślenia, do której odwołuje się przecież wszel-
kie wychowanie i nauczanie12.

Teoria i  praktyka stykają się w  człowieku. Człowiek nie składa się 
z  szeregu odizolowanych od siebie sfer, lecz jest jednością. Zmiana 
w działaniu struktur poznawczych pociąga za sobą zmianę zachowania. 
Wszelkie zmiany zachodzące w jednej z władz ludzkich mają znaczenie 
dla pozostałych. Zmiany w sferze intelektualnej w jakiś sposób odbijają 
się w sferze wolicjonalnej i odwrotnie. Uznanie jakiegoś sądu za praw-
dziwy, czy jakiegoś dobra za realne natychmiast stawia przed człowie-
kiem problem ustosunkowania się do niego, a więc zajęcia jakiejś nowej 
postawy lub modyfikacji dotychczasowej. Poznanie teoretyczne jest 
zatem warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym (bo z  drugiej 
strony, znając biografie niektórych filozofów, wiemy, że związek mię-
dzy ich poglądami a życiem może być wręcz karykaturalny), wszelkiego 
wychowania i edukacji, zatem filozofia należąca do sfery intelektualnej 
pośrednio ma wpływ na całego człowieka. 

Twierdzenia takie, nawet w  znacznie mocniejszej formie, można 
śmiało poszerzyć na całą humanistykę: „[...] humanistyka zajmuje się nie 
tylko badaniem, ale również współtworzeniem obrazu świata. [...] czyni 
to poprzez [...] ujawnianie świata wyobraźni, odsłanianie tej «szczegól-
nej rzeczywistości», która tylko imaginacji i fantazji jest właściwa”13. Do 
dziś zresztą jedną z  metod terapii pacjentów z  różnymi zaburzeniami 
jest biblioterapia, koncentrująca się na dostarczeniu jednostce – przez 
obcowanie z dziełem literackim – odpowiednich dla jej stanu i problemu 
doznań, refleksji i inspiracji do zmian.

Humanistyka w  diltheyowskim sensie „nauk o  duchu” to jedno-
cześnie coś więcej i  coś mniej niż czyste i  bezinteresowne zanurzenie 

12 Por. S. Baillin, H. Sinegel, Critical Thinking, w: The Blackwell Guide to the Philosophy 
of Education, red. N. Blake i in., Blackwell Publishing, Oxford 2003, s. 181–193.

13 M. Janion, Humanistyka: poznanie i terapia, PIW, Warszawa 1974, s. 223–224.
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się w  kulturze, czysta kontemplacja. Humanistyka jest próbą refleksji 
nad szeroko pojętą kulturą, próbą jej zrozumienia, lecz rozumienie to 
ma pewien cel  – jest nim chęć pokazania innym tego, co sam badacz 
zobaczył. Tego momentu pośrednictwa nie ma w „amatorskim podejściu 
do kultury”. Traci on więc walor bezinteresowności, lecz jednocześnie 
zyskuje pewną metodę, dzięki której można zobaczyć więcej i lepiej.

Nauki humanistyczne od przyrodniczych różni to, że w humanisty-
ce badacz nie jest znakiem przeźroczystym. W przyrodoznawstwie pry-
watny stosunek (w tym również emocjonalny) do badanego przedmiotu, 
o ile w ogóle występuje, jest czymś nieistotnym. Badacz nie zmienia się 
zatem pod wpływem przeprowadzonych eksperymentów. Wprawdzie 
niewątpliwie badania przyrodnicze mogą mieć (i często mają) swoje 
światopoglądowe następstwa, to jednak dotyczą one ewentualnej inter-
pretacji uzyskanych wyników. Przy czym interpretacja taka jest pewnego 
rodzaju „naddatkiem”, niewchodzącym w strukturę badań naukowych, 
w trakcie trwania których badacz powinien zachować możliwie maksy-
malną bezstronność. Wyniki eksperymentu mają zmienić wiedzę uczo-
nego, ale nie jego samego. 

W humanistyce jest inaczej. Twórca i jego dzieło tworzą pewną jed-
ność. Artysta po napisaniu książki czy skomponowaniu koncertu jest 
jednak kimś trochę innym niż przed podjęciem tych działań. Z  punk-
tu widzenia „konsumenta”  – odbiorcy kultury, nie zaś twórcy, sprawa 
wygląda nawet prościej: jeżeli po przeczytaniu wiersza czy książki jeste-
śmy dokładnie „tacy sami” jak przed ich lekturą, to możemy sensownie 
zapytać, po co je przeczytaliśmy. Wprawdzie post factum, ale jeśli intui-
cyjnie jednak wiemy, że nie wzbogaciło to świata naszych przeżyć, to 
zrobiliśmy to w pewnym sensie niepotrzebnie.

Każdy, kto chodził do szkoły, pisał kiedyś wypracowania typu: Co 
autor miał na myśli? Nie były one jednak przeważnie zbyt mądre już choć-
by z tego powodu, że znacznie ważniejsze niż to, co (być może) pomy-
ślał ktoś kilkaset lat temu, jest to, co ja teraz pomyślałem, jakie emocje, 
przeżycia i refleksje wzbudziło dane dzieło we współczesnym czytelniku. 
O wartości dzieła decyduje przecież fakt, że potrafi ono wzbudzić żywy 
oddźwięk jeszcze po upływie nieraz całych epok. Oczywiście, bardzo 
często znajomość tego, „co pomyślał autor”, a więc szerokiego tła histo-
rycznego, kontekstu kulturowego, dziejów życia autora i  jego intencji, 
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którymi kierował się podczas pisania, pomaga nam w rozumieniu jego 
dzieła, które dzięki temu staje się dla nas bogatsze w znaczenia, a więc 
cenniejsze. Tym niemniej dowodzi to tylko, że tego typu rozważania mają 
wartość w  gruncie rzeczy służebną wobec podstawowej funkcji dzieła 
literackiego, jakim jest dotarcie do czytelnika. Krytyka literacka może 
stanowić autonomiczny rodzaj wiedzy, jednak jej podstawową funkcją 
jest pomoc czytelnikowi w pełniejszym przeżyciu kontaktu z literaturą. 

Analogiczne rozważania można przedstawić odnośnie do innych 
rodzajów sztuki, dlatego też w humanistyce zawsze obecny jest moment 
przekształcenia podmiotu. Dotyczy to przede wszystkim „amatorskiego 
uczestnictwa w kulturze”, ale również badań naukowych w tej dziedzinie.

Czy możliwa jest sytuacja, że ktoś zobaczył pewne wartości, potrafił 
je opisać i wskazać innym, ale sam zachował wobec nich zupełną obojęt-
ność? By był właśnie „znakiem przeźroczystym” (medium quod), który jak 
szkło przekazuje dalej światło, nie zatrzymując go w sobie, ale również 
nic do niego od siebie nie dodając i samemu nie zmieniając się pod jego 
wpływem? Niewątpliwie jest to ideał badacza w naukach ścisłych i przy-
rodniczych (choć raczej wątpliwe, czy jest on możliwy w pełni do zrea-
lizowania). W humanistyce można jednak przypuszczać, że ktoś taki po 
prostu wartości tych tak naprawdę nie dostrzegł. Wszak wartości z defi-
nicji są tym, co nas wytrąca z obojętności. Można więc w humanistyce 
odnaleźć to wszystko, czego Hadot szukał (i znalazł) w  filozofii anty-
cznej. Mniej ważna jest treść utworu literackiego, niż to, co się dzieje 
w czytelniku podczas lektury. Można więc do całości literatury odnieść 
to, co autor ten pisał w odniesieniu do Dialogów Platona: „Mniej znaczy 
zatem temat dialogu niż zastosowana doń metoda; mniejszą ma wartość 
rozwiązanie problemu niż przebyta wspólnie w  celu jego rozwiązania 
droga. Rzecz nie w  znalezieniu najszybciej i  pierwszemu rozwiązania, 
lecz w  ćwiczeniu się  – w  sposób najbardziej skuteczny z  możliwych  – 
w stosowaniu metody”14.

14 P. Hadot, Filozofia…, s. 39.
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Humanistyka versus technokratyzm

Humanistyka, będąca wartościującym spojrzeniem na człowieka usiłują-
cym wskazać jego miejsce i sens w świecie oraz społeczeństwie, pozwala 
(a przynajmniej jest jedynym fenomenem cywilizacyjnym, który może to 
zrobić) na przywrócenie równowagi naszej kulturze. 

Współcześnie widać, że jedna ze sfer cywilizacji ma pozycję nie-
wątpliwie uprzywilejowaną  – jest nią nauka i  technologia. Są to jedy-
ne dziedziny naszego życia, o  których można powiedzieć bezspornie, 
że osiągnęły sukces. Paradoksalnie, nie przeszkadza w tym nawet coraz 
powszechniejsze przekonanie o  kryzysie cywilizacji technicznej, ujaw-
niające się chociażby w  zagrożeniach ekologicznych  – w  końcu jeżeli 
technologia jest przyczyną kryzysu, to od niej też należy żądać środków 
naprawczych. Jednocześnie postępujący lawinowo stopień komplikacji 
problemów, z którymi boryka się nasza cywilizacja, w połączeniu z auto-
rytetem nauki, powoduje pokusę, żeby decyzje dotyczące naszego życia 
oddać w ręce technologów i technokracji.

Technokracja polega na oddaniu władzy specjalistom15. Rola specja-
listy polega na skoncentrowaniu się na jednym obszarze wiedzy, prze-
sianiu wszystkich dostępnych danych, wyeliminowaniu tych, które 
nie mają znaczenia dla rozważanego problemu, i  wykorzystaniu tego, 
co zostało do jego rozwiązania16. W sposób oczywisty jest to właściwe 
podejście przy rozwiązywaniu problemów technicznych, nie sprawdza 
się jednak tam, gdzie kwestia wydajności nie jest najważniejsza, a rola 
techniki maleje, na przykład w  życiu rodzinnym, edukacji czy szerzej: 
w  relacjach międzyludzkich. W  sytuacjach gdzie mamy do czynienia 
z wyborami światopoglądowymi lub gdy wymagania skuteczności wcho-
dzą w konflikt z  innymi już uznanymi wartościami, technokracja staje 
się niebezpieczna, gdyż przedkłada kryteria obowiązujące w technice (to 
znaczy skuteczność) ponad wszystkie inne. 

15 Technokracja – koncepcja ustroju społecznego, w którym władze sprawowaliby tech-
nicy, eksperci, organizatorzy i kierownicy produkcji, w: Słownik języka polskiego, t. III, red. 
M. Szymczak, PWN, Warszawa 1981, s. 487.

16 Por. N. Postman, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. A. Tanalska-Dulęba, 
PWN, Warszawa 1995, s. 107.
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„Przy normalnym stanie rzeczy przywództwo należy do rozsądku, nie 
do wiedzy fachowej; przywódca jest nie tyle nosicielem technicznych 
umiejętności, ile człowiekiem cnoty, człowiekiem doświadczenia, czło-
wiekiem, który zna ludzi, który kocha ich i potrafi przekonać. W dosko-
nałym porządku eksperci byliby stale podporządkowani przywódcom, 
którzy byliby raczej dobrymi ludźmi niż dobrymi ekspertami. Czasami 
jednak przywódca mógłby być zmuszony do decydowania w sprawach, 
w których element ludzki i techniczny są tak ściśle powiązane, że mądre 
orzeczenie byłoby niemożliwe bez pewnej ilości wiedzy fachowej eks-
perta. Z takimi przypadkami mamy coraz częściej do czynienia w społe-
czeństwach zaawansowanych technologicznie. Eksperta umieszcza się 
często w  pozycji władzy. Nawet gdy zachowuje rangę instrumentalną, 
która mu przynależy, to jego wpływ na społeczeństwo będzie wykraczał 
poza charakter instrumentalny. Instrument musi być lekki; na skutek 
technologii ekspert stał się instrumentem tak ciężkim, że często wymyka 
się kontroli”17.

Technika i  nauka są „ślepe aksjologicznie”, ich rozwój rządzi się 
swoistymi prawami, które niekoniecznie muszą prowadzić w  kierun-
ku korzystnym dla ludzkości. Co więcej, ich odkrycia nie są neutralne 
względem naszego życia, a nawet w pewnym sensie pozostają wobec nie-
go nadrzędne i dotyczą każdego aspektu ludzkiej aktywności. Jak pisał 
Neil Postman: „Któż mógł się spodziewać, że automobil będzie nam pod-
powiadał, jak mamy prowadzić swoje życie towarzyskie i seksualne? Że 
zmieni nasze plany w  stosunku do naszych lasów i  miast. Że stworzy 
nowe sposoby wyrażania naszej tożsamości i pozycji towarzyskiej?”18.

Ewentualne zapobiegnięcie lub przynajmniej zminimalizowanie 
niebezpieczeństwa dominacji myślenia technologicznego nad kulturą 
wymagałoby szerszego spojrzenia na całość życia społecznego, spojrze-
nia uwzględniającego wszystkie jego aspekty (w tym aksjologiczne), co 
jest zaprzeczeniem myślenia technicznego. Technokratyzm wywodzący 
się ze scjentyzmu neguje nie tylko ważność, ale i możliwość szeroko rozu-
mianego podejścia aksjologicznego, promuje kształcenie i wychowanie 

17 Y.R. Simon, Filozofia rządu demokratycznego, tłum. R. Legutko, Arka, Kraków 1993, 
s. 198–199.

18 N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-bussinesu, tłum. 
L. Niedzielski, Muza, Warszawa 2002, s. 222.
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zamykające człowieka w  wąskiej specjalizacji, nie daje mu szerszego 
oglądu rzeczywistości, nie wyposaża go w kompetencje do wydawania 
sądów dotyczących czegoś więcej, niż jego własna, wąsko pojęta spe-
cjalizacja zawodowa, a tym samym zaprzestaje rozwoju w nim kultury 
obywatelskiej. 

Technokrata jest specjalistą od środków, za pomocą których mamy 
osiągnąć zamierzone cele, lecz jeżeli chodzi o  wyznaczanie samych 
celów, to jego kompetencje techniczne nie dają mu żadnej uprzywilejo-
wanej pozycji i musi/powinien on uznać swoją równość ze wszystkimi 
swoimi współobywatelami. 

Trudno jednak sobie wyobrazić jakąkolwiek rozwiniętą współczesną 
cywilizację pozbawioną takiej grupy specjalistów, którzy, jeżeli działa-
ją w obrębie swoich kompetencji, są kimś bezcennym. Jednak przewaga 
myślenia technokratycznego, to znaczy w ramach swojej wąsko pojętej 
specjalizacji, bez odniesienia do sfery aksjologicznej, powoduje, że cywi-
lizacja rozwijając się wprawdzie coraz szybciej, traci jednocześnie kon-
trolę nad własnym losem. Jedynym sposobem odzyskania takiej kontroli 
jest powrót do myślenia mądrościowego, całościowego, biorącego pod 
uwagę wszystkie wymiary naszej egzystencji, a  w  wykształceniu takiej 
postawy humanistyka odgrywa niezwykle ważną rolę, dostarcza ona 
bowiem, nie tylko narzędzi do opisu świata, ale – co ważniejsze – do jego 
oceny. 

Humanistyka i nauczanie 

Przekonanie takie ma swoje ważne konsekwencje w pedagogice, w ukła-
daniu planów wychowawczych i programów nauczania. Celem edukacji 
nie jest przyswojenie przez uczniów pewnej ilości informacji, lecz ich 
ogólny rozwój (któremu ma służyć nabywanie przez nich informacji). 
Neil Postman pisze: „Chodzi mi o to, że jeśli chcemy uczynić edukację 
technologiczną częścią programu kształcenia, celem takiego kroku win-
no być nauczenie młodych, jak używać technologii, w przeciwieństwie 
do bycia używanym przez technologię. A to oznacza, że muszą wiedzieć, 
jak zastosowanie technologii wpływa na społeczeństwo, w którym żyją, 
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oraz na ich własne życie”19. Przede wszystkim jednak muszą wiedzieć, 
kim sami są. 

W centrum problematyki wychowawczej zawsze pozostaje człowiek. 
Jak pisał J. Maritain: „Jeśli celem wychowania jest wspieranie i prowa-
dzenie dziecka ku swemu ludzkiemu spełnieniu, wychowanie nie może 
uniknąć problemów i trudności, gdyż z natury swojej zakłada jakąś filo-
zofię człowieka i już na samym początku jest zmuszone odpowiedzieć na 
pytanie: Kim jest człowiek?”20. Nie wystarczy jednak posiadać tę wiedzę, 
ale przede wszystkim trzeba stawać się pełnym człowiekiem, zaś narzę-
dziem takiego stawania się jest przede wszystkim humanistyka. 

Przykładem takiego podejścia może być zarysowany przez J.  Mari-
taina program tak zwanej edukacji liberalnej21. Sama nazwa nawiązuje 
raczej do artes liberales niż liberalizmu, ale – jak podkreśla autor – jest 
ona najlepszym wprowadzeniem do życia w  społeczeństwie demokra-
tycznym. Jej celem jest kształtowanie integralnego człowieka, a drogą do 
tego ma być humanizm, który „dąży z istoty swojej do uczynienia czło-
wieka bardziej ludzkim i  do okazania jego pierwotnej wielkości przez 
wprowadzenie go w uczestnictwo w tym wszystkim, co może go uboga-
cić w naturze i w historii («koncentrując świat w człowieku» wedle słów 
Schelera i «rozszerzając człowieka na świat»). Żąda on jednocześnie, by 
człowiek rozwinął możliwości w nim zawarte, siły twórcze i życie rozu-
mu, i by dążył do uczynienia sił świata narzędziami swej wolności”22.

Wszystkie reguły wychowania, które wymienia J.  Maritain23, mają 
za zadanie ułatwić zbudowanie silnej i  twórczej osobowości i  temu 
ma przede wszystkim służyć edukacja, zaś kształcenie zawodowe jest 
dopiero na drugim planie. Edukacja liberalna24 powinna być wstępem 
do innych studiów i ma wykształcić obywateli zdolnych do samodziel-
nego i krytycznego podejmowania przyszłych – czasem jeszcze niezna-

19 N. Postman, W stronę XVIII stulecia. Jak przeszłość może doskonalić naszą przyszłość, 
tłum. R. Frąc, PIW, Warszawa 2001, s. 184.

20 J. Maritain, Education at the Crossroads, The Humanities and Liberal Education, Yale 
University Press, New Haven 1943, s. 4. 

21 Tamże, s. 58–87.
22 Tenże, Humanizm integralny. Zagadnienia doczesne i duchowe nowego świata chrześ-

cijańskiego, Wydawnictwo „Veritas”, Londyn 1960, s. 10.
23 Tenże, Education…, s. 39–51.
24 Por. tamże, s. 58–87.
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nych – problemów. Celem edukacji jest mądrość: rozwinięcie zdolności 
kontemplatywnych ludzkiego umysłu, kontemplacji (jak pisze Maritain) 
nie w  arystotelesowskim sensie  – jako czynności czysto intelektualnej 
i teoretycznej, ale chrześcijańskim – kontemplacji mającej swoje korze-
nie w  miłości i  ujście w  działaniu25. Może to zapewnić tylko edukacja 
nakierowana na mądrość, skoncentrowana na humanizmie, której celem 
jest rozwinięcie w człowieku zdolności poprawnego myślenia i cieszenia 
się prawdą i pięknem, czyli – jak nazywa to Maritain – edukacja dla wol-
ności lub edukacja liberalna.

Edukacja powinna być uniwersalna. Nie można przedwcześnie przy-
pisywać dziecku jakiejś konkretnej funkcji, zawodu czy pozycji społecz-
nej i kształcić je tylko w tym kierunku. Specjalizacja zawodowa powinna 
być wprowadzana możliwie późno, zaś edukacja liberalna może mieć 
miejsce nawet dopiero podczas studiów specjalistycznych. Specjaliza-
cja w  jakiejś wąskiej dziedzinie naukowej czy technicznej, bez oparcia 
jej w edukacji humanistycznej, dającej szerszy punkt widzenia, prowadzi 
do kształtowania technokraty  – człowieka nieposiadającego własnych 
opinii ani własnego punktu widzenia, lecz mającego wiele umiejętności 
nadających się na sprzedaż26. Edukacja taka, nie wyposażając w kompe-
tencje do wydawania sądów dotyczących czegoś więcej niż wąska spe-
cjalizacja zawodowa, mogłaby doprowadzić do zaniku kultury obywatel-
skiej, byłaby więc czymś groźnym nie tylko w wymiarze indywidualnym, 
ale i społecznym.

Podstawą edukacji muszą być przedmioty humanistyczne, gdyż to 
właśnie one – pozwalając zapoznać się człowiekowi z  jego korzeniami 
i  jego kulturą  – są prawdziwą podstawą jego tożsamości, wspomagają 
w nim to, co specyficznie ludzkie. Tylko one mogą pomóc „zrozumieć 
uczniom, że wiedza jest poszukiwaniem, a nie towarem”27.

25 Por. J. Maritain, Thomist Views on Education, w: The Education of Man, The Philo-
sophy of Jacques Maritain, red. D. i I. Gallagher, Doubleday & Co. Inc., Garden City – New 
York 1962, s. 54. Należy jednak zauważyć, że to, co Maritain nazywa kontemplacją w sen-
sie chrześcijańskim, Hadot znajduje w całej filozofii antycznej. 

26 Por. N. Postman, W stronę…; tenże, Technopol. Triumf techniki nad kulturą, tłum. 
A. Tanalska-Dulęba, PWN, Warszawa 1995.

27 N. Postman, W stronę…, s. 182.
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Edukacja humanistyczna to nie jedna z  wielu dyscyplin, lecz ogól-
na podstawa wszelkiego wykształcenia i  wychowania. Bez humanisty-
ki – zadaniem Maritaina – stalibyśmy się barbarzyńcami, a więc trzeba 
sięgać przede wszystkim do źródeł własnej cywilizacji i kultury. Kiedyś 
edukacja taka adresowana była tylko do dzieci wyższych klas społecz-
nych, obecnie powinna być dostępna wszystkim. W  demokratycznym 
społeczeństwie edukacja taka musi być powszechna, gdyż tylko ona jest 
w  stanie wykształcić obywateli zdolnych do udźwignięcia ciążącej na 
nich odpowiedzialności za siebie samych i za społeczność, w której żyją. 

Funkcje humanistyki można opisać w czterech ściśle ze sobą powiąza-
nych punktach, przeplatających się i oddziałujących na siebie nawzajem, 
ale jeżeli potraktowalibyśmy je jako zadania zupełnie autonomiczne, 
wówczas mogłyby, w pewnych okolicznościach, wejść ze sobą w konflikt. 
Po pierwsze, pełniąc rolę informacyjną, humanistyka ma wprowadzać 
młodego człowieka w ważny fragment naszego dziedzictwa. Po drugie,  
ma odsłaniać przed nim nowe (oczywiście nowe dla niego, to znaczy 
takie, nad którymi do tej pory się nie zastanawiał) aspekty życia i świa-
ta. Ma wybijać go z dogmatyczności myślenia, pokazać, że nie wszystko 
jest takie, jak mu się wydaje. Tym samym stanowić powinna zabezpie-
czenie przed technokratyzmem będącym naturalnym następstwem stu-
diów nastawionych, niestety coraz bardziej, na bezrefleksyjną praktykę. 
Po trzecie, ma być szkołą myślenia; krytycznego, precyzyjnego, oddzie-
lonego od emocji, a  jednocześnie twórczego. Po czwarte, pokazując 
różne odmienne drogi myślenia oraz odmienne rozwiązania, powinna 
dać młodemu człowiekowi narzędzie umożliwiające mu wypracowanie 
własnych rozwiązań  – zbudowanie własnego światopoglądu. Po piąte, 
ma rozbudzać w nim ciekawość świata, własną aktywność intelektual-
ną, jak również twórczą wyobraźnię, ułatwiać zaangażowanie w  świat 
odkrytych wartości.

Jeżeli opis ten jest poprawny, ma on przynajmniej dwie konsekwen-
cje. Po pierwsze, sama humanistyka, jak było to już podnoszone, pełni 
rolę wychowawczą w tym sensie, że jej uprawianie, a nawet tylko aktyw-
ne obcowanie z  jej dziełami, ma wpływ na osobowość młodego czło-
wieka, nie tylko poprzez wnioski i konkluzje, do jakich dochodzi, lecz 
również poprzez nawyki intelektualne, usprawnienia i postawy, których 
nabiera się podczas „myślenia humanistycznego”, i które mają szansę być 
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podstawą działania i myślenia w całym dalszym życiu28. Po drugie, ozna-
cza to, że równie ważny (a nawet ważniejszy w perspektywie rozwojowej) 
jak przekazywane treści, jest sposób, w jaki jest to robione. 

Dlatego, gdy mówimy o nowych programach, w naszej nieustannie – 
niestety – reformowanej szkole, to nie chodzi o wprowadzenie nowych 
treści (trudno zresztą byłoby nam opowiadać o zupełnie innych mala-
rzach, literatach czy filozofach), lecz o odmienny, dostosowany do zmie-
nionych warunków, sposób podejścia do zagadnień klasycznych.

Dominujący dotychczas sposób myślenia, polegający na wprowadza-
niu coraz to nowych przedmiotów i działający na zasadzie: „Dzieci nie są 
przedsiębiorcze, wprowadźmy nowy przedmiot szkolny – przedsiębior-
czość. Studenci popełniają plagiaty, wprowadźmy przedmiot własność 
intelektualna. Jest kryzys ekologiczny – nauczajmy więcej filozofii przy-
rody. Jest większa przestępczość – nauczajmy prawa…”, do niczego nie 
prowadzi. Zalew nowych treści, bez wyrobienia umiejętności ich porząd-
kowania i posługiwania się nimi, sprowadza nowe przedmioty do jeszcze 
jednej grupy formułek do „zapamiętania, zdania i zapomnienia”. 

Drugą  – przeciwstawną powyższej  – strategią przystosowania do 
nowych czasów, stosowaną w  szkolnictwie wyższym, jest po prostu 
redukcja materiałów, zmniejszenie ilości treści, do przekazania których 
zobowiązany jest nauczyciel czy szkoła. Oczywiście niczego to nie zmie-
nia, gdyż od ilości przyswojonej informacji ważniejsza jest umiejętność 
posłużenia się nią.

Nie negując sensowności przystosowania treści programów do 
potrzeb oraz zainteresowań uczniów i studentów, główny akcent jakich-
kolwiek reform w tym zakresie przenosiłby się jednak na dostosowanie 
programów i sposobów uczenia do nowej mentalności oraz do typowego 
dla obecnych czasów stylu przetwarzania informacji. Chodzi więc o to, 
by „starą humanistykę sprzedawać w nowy sposób”.

Problem jednak w tym, że jest to niemożliwe.

28 Por. S. Gałkowski, Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji 
wychowania moralnego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003, s. 22–28.
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Humanistyka w dobie Internetu

Następną konsekwencją przedstawionych funkcji humanistyki jest to, że 
tak pojętą humanistykę trudno pogodzić ze współczesną kulturą popu-
larną. Da się nawet postawić tezę, która może wydawać się kontrower-
syjna, że uprawianie humanistyki jest czynnością wręcz kontrkulturową, 
oczywiście jeżeli za punkt odniesienia przyjmiemy popkulturę zdomino-
waną przez Internet. Postawa intelektualna konieczna do jej uprawia-
nia jest zupełnie inna niż umiejętności i  postawy powstające podczas 
surfowania w Sieci (a więc w naturalnym środowisku rozwoju intelek-
tualnego przyszłych studentów), różna do tego stopnia, że na przykład 
próba dostosowania nauczania humanistyki do wymagań internetowe-
go nabywania wiedzy sprawi, że być może wprawdzie nadal będziemy 
nauczać, ale to, czego nauczymy, nie będzie już humanistyką (a przynaj-
mniej wymusi takie zmiany w jej rozumieniu, że wyjdzie na to samo).

Jak głosi znana teza Marshalla McLuhana: „środek komunikatu sam 
jest komunikatem […], komunikatem każdego środka komunikowania 
czy techniki jest zmiana skali, tempa albo wzoru, jaką wprowadza on 
w  ludzkie sprawy”29. Podobnego zdania jest Walter Ong: „Technologie 
nie są jedynie wsparciem zewnętrznym, są także czynnikiem przekształ-
cającym świadomość wewnętrznie, nigdy bardziej niż teraz nie oddzia-
ływały na słowo”30.

Już Platon narzekał, że wynalazek pisma zmieni sposób funkcjonowa-
nia naszego umysłu, jeszcze większe zmiany pociągnął za sobą wynalazek 
druku, a następnie kina, radia i przede wszystkim telewizji. Zmieniły one 
nie tylko skalę i tempo przekazywanej informacji, ale też jej wzór, mają 
więc wpływ nie tylko na to, jak przekazujemy, ale przede wszystkim co 
i komu. Mówiąc prościej: środki komunikacji nie tylko przekazują nasze 
myśli, ale też kształtują nasz proces myślenia.

Narzędzia, jakimi się posługujemy, siłą rzeczy narzucają nam spo-
sób, w  jaki to robimy. Używając ich, ćwiczymy pewne umiejętności 

29 M. McLuhan, Środki komunikowania – przedłużenie człowieka, tłum. J. Jackowska-
-Szyndzielorz, w: Technika i  społeczeństwo, t. 1, red. A. Siciński, PWN, Warszawa 1974, 
s. 78.

30 W.J.  Ong, Oralność i  piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J.  Japola, RW 
KUL, Lublin 1992, s. 118.
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(na  przykład kopiąc łopatą, wzmacniamy mięśnie, a  prowadząc samo-
chód, ćwiczymy orientację przestrzenną), a  im częściej to robimy, 
tym lepsi w  tym jesteśmy, siłą rzeczy zaniedbując ćwiczenia innych 
umiejętności.

„Pod pewnymi względami bowiem to, «w jaki sposób umysł działa», 
zależy od narzędzi, jakimi rozporządza. Na przykład, tego «jak funkcjo-
nuje ręka», nie da się do końca ustalić, nie biorąc do pod uwagę fak-
tu, czy jest wyposażona w śrubokręt, nożyczki czy pistolet laserowy. [...] 
W  pewnym sensie samo istnienie urządzeń obliczeniowych (i oblicze-
niowej teorii o  ich trybie operacyjnym) może (i niewątpliwie będzie) 
zmieniać nasze zaopatrywania na temat funkcjonowania «umysłu», tak 
jak wcześniej zrobiła to książka”31.

Wynalazek komputera i  stworzenie globalnej Sieci przez swoją 
powszechność i  skalę oddziaływania spowodowały jeszcze większe  – 
wręcz rewolucyjne – zmiany. Być może rację ma Nicholas Carr, pisząc: 
„Wydaje się, że dotarliśmy – co zapowiadał M. McLuhan – do ważne-
go punktu w historii intelektu i kultury, do momentu przejścia między 
dwoma modelami myślenia. W zamian za nieprzebrane bogactwa, które 
daje nam internet (tylko zrzęda nie chce ich widzieć), oddajemy to, co 
Karp nazywa «naszym starym procesem myślenia linearnego». Spokojny 
skoncentrowany, niezmącony umysł linearny zostaje odsunięty na bok 
przez nowy typ umysłu, który chce i  musi przyjmować oraz oddawać 
informacje w  porcjach krótkich, chaotycznych i  często pokrywających 
się zawartością – im szybciej, tym lepiej”32.

Studiowanie humanistyki

Studiowanie przedmiotów humanistycznych (a właściwie po prostu stu-
diowanie w  klasycznym pojmowaniu tego słowa) wymaga spełnienia 
przynajmniej kilku warunków wstępnych. Najłatwiej je opisać, odwołu-
jąc się po raz kolejny do przykładu filozofii. 

By możliwe było studiowanie filozofii, trzeba najpierw nauczyć się 
pewnej wewnętrznej dyscypliny, przejawiającej się choćby w zachowaniu 

31 J. Bruner, Kultura edukacji…, s. 15.
32 N. Carr, Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg, tłum. K. Rojek, Helion, Gli-

wice 2013, s. 21.



cZĘŚć TrZecia 106

kontroli nad własnym ciałem  – siedzieć przez dłuższy czas nierucho-
mo w określonej pozycji; poważnej książki po prostu nie da się czytać 
podczas spaceru czy biegania. Konieczne jest też przejście od myślenia 
konkretnego, posługującego się obrazami, do myślenia symbolicznego 
i abstrakcyjnego. Ponadto poważna lektura wymaga najczęściej myśle-
nia liniowego, czyli uważnego śledzenia wywodów autora krok po kro-
ku, to znaczy zrozumienia, w  jaki sposób jedna myśl wynika z  innej, 
jak kolejne tezy są wywiedzione z poprzednich. I, co bardzo ważne, ma 
się to odbywać w takiej kolejności, w jakiej przedstawia to Autor, a nie 
w tej, w jakiej czytelnik ma akurat ochotę to przeczytać. Lektura tekstu 
filozoficznego wymaga również umiejętności skupienia  – poświęcenia 
sporej ilości czasu na konsekwentne śledzenie cudzych refleksji w celu 
ogarnięcia myślą większej całości, a nie tylko skupienia się na wybranych 
fragmentach. Ponadto czytelnik dzieła filozoficznego (ale nie tylko) musi 
wykazać się przynajmniej elementarną erudycją, by być w stanie rozpo-
znać i właściwie zinterpretować najrozmaitsze symbole, alegorie i tropy 
kulturowe, do których odwołuje się autor. Powinien też – jak to nazywa 
Postman33 – nabrać odporności na elokwencję – być w stanie rozróżnić 
tezę, którą przedstawia autor wywodu, od tego, co jest tylko tłem, otocz-
ką stylistyczną czy żartem. Ważne jest też, że studia wymagają przyjęcia 
postawy otwartości intelektualnej i obiektywizmu, nakazują skupienie 
się przede wszystkim na tym, co autor chciał nam powiedzieć, oraz na 
samej treści wyrażonej poprzez tekst, a  nie na własnych odczuciach 
z tym związanych, co być może jest tu najbardziej kontrkulturowe34. 

Nie jest to oczywiście opis pełny, ale zaledwie minimalne wymagania 
wstępne, które musi spełnić adept filozofii, kulturoznawstwa, literatu-
roznawstwa, a nawet każdy, kto legitymuje się czymś, co kiedyś dumnie 
nazywane było „egzaminem dojrzałości”, przynajmniej w tym sensie, że 
trudno liczyć na osiągnięcie jakichkolwiek rezultatów w  studiowaniu 

33 N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-biznesu, tłum. 
L. Niedzielski, Muza, Warszawa 2002, s. 42. 

34 Ostatnie stwierdzenie jest w pozornej sprzeczności z wyrażonym wcześniej prze-
konaniem, że ważniejsze niż to, co „Autor miał na myśli”, jest to, jak dane dzieło wpłynę-
ło na jego odbiorcę. Jest to jednak sprzeczność pozorna, gdyż właściwa, to znaczy uboga-
cająca recepcja z natury rzeczy musi być poprzedzona możliwie bogatym zrozumieniem 
dzieła, a więc ewentualne emocje z nim związane powinny odwoływać się do uprzednich 
stanów intelektualnych.



HuMaNiSTyKa – POWróT dO KLaSycZNej paidei 107

przedmiotów humanistycznych, nie spełniając ich przynajmniej w mini-
malnym stopniu. 

Jednocześnie samo studiowanie polega nie tylko na zapoznania się 
z  tezami wybranych myślicieli. Jego nieodłącznym składnikiem (choć 
niekoniecznie celowym ani nawet świadomym) jest również wyrabianie 
wyżej opisanych kompetencji.

Wynika to z  samej natury mądrości  – będącej ostatecznym celem 
wszelkiej edukacji – która jest próbą zrozumienia świata, będącego rze-
czą wielką i złożoną, a więc jakikolwiek jego opis musi się odwoływać do 
myśli długich i skomplikowanych. W sposób prosty i krótki można prze-
kazać tylko i wyłącznie myśl prostą i krótką. Można wprawdzie za pomo-
cą sygnałów dymnych lub SMS przesłać krótkie zdania typu: „Myślę więc 
jestem”, nie jest to jednak krótka myśl, lecz jedynie pewien skrót myśli – 
sentencja będąca hasłem wywoławczym złożonej teorii. Do jej pełnego 
zrozumienia potrzebna jest jednak uważna lektura przynajmniej jednej 
skomplikowanej książki.

Wymagania te do pewnego stopnia są spełniane poprzez wrodzone 
dyspozycje, przede wszystkim jednak wyrabiamy je poprzez trening. 
Należy się więc zastanowić, w  jakim stopniu „masowy student” speł-
nia lub przynajmniej jest w stanie je spełnić. Zacząć należy od przykrej 
konstatacji, że twierdzenie, które jeszcze pokolenie temu było banałem, 
a  mianowicie, że egzamin maturalny jest potwierdzeniem posiadania 
przynajmniej większości tych dyspozycji w stopniu wystarczającym, dzi-
siaj byłoby zwykłą naiwnością, a nawet bezczelnością. Wynika to przede 
wszystkim z tego, że żyjemy w dobie Internetu i telewizji, a trening, jaki 
przechodzi przeciętny absolwent szkoły średniej, żyjąc w nieustannym 
kontakcie z tymi mediami, nie tylko nie sprzyja wytworzeniu wspomnia-
nych kompetencji, a nawet przeciwnie – powoduje powstanie przyzwy-
czajeń intelektualnych, które są z nimi nie do pogodzenia.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że punktem odniesienia 
młodego człowieka, nie jest książka i klasa szkolna, lecz komputer, tele-
wizor i  telefon, pełniący funkcje obu tych narzędzi naraz. Są one, jeśli 
można tak powiedzieć, naturalnym środowiskiem rozwoju młodego 
pokolenia, rozwoju nie tylko intelektualnego, ale i  duchowego. Ocze-
kiwania, nawyki, umiejętności i  kompetencje społeczne tam wyrobio-
ne są automatycznie przenoszone na wszystkie inne obszary, w  tym 
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oczywiście na edukację wszystkich szczebli. Cechą charakterystyczną 
naszych czasów jest to, że ich respektowanie staje się w coraz większym 
stopniu traktowane jako obligatoryjne dla wszystkich.

Myślenie internetowe 

Przekaz internetowy wywołuje u  odbiorcy syndrom, który można 
w skrócie nazwać „myśleniem internetowym”. Mówimy tu o nawykach 
i  postawach formujących się pod wpływem swobodnego surfowania 
w Sieci, przy czym nie chodzi tu o świadome używanie Internetu jako 
narzędzia pracy, poszukiwania informacji czy edukacji, lecz o to, w jaki 
sposób spędza czas w Sieci przeciętny nastolatek. Nie zastanawiamy się 
tu nad tym, jak może i powinno wyglądać właściwe korzystanie z zaso-
bów Internetu, ale dlaczego „masowy student” jest właśnie taki, jaki jest. 
Co więcej, przedstawione w  następnych podrozdziałach poszczególne 
elementy „myślenia internetowego” nie tylko nie są przyjmowane celo-
wo, ale nawet nie są uświadomione, można więc przypuszczać, że prze-
ciętny student czy uczeń szkoły średniej nie tylko by się nie rozpoznał, 
ale nawet poczułby się obrażony na widok tak zarysowanego jego por-
tretu. O tyle miałby rację, że nie jest to całościowy opis oddziaływania 
Internetu, lecz raczej portret „masowego studenta” rozumianego jako 
typ idealny w znaczeniu weberowskim, a więc opis między innymi świa-
domie przejaskrawiony w celu wskazania źródeł nawyków młodzieży. 

 Pokolenie, z którym mamy do czynienia, określane między innymi 
jako digital natives czy net generation, od narodzin żyje w świecie mediów 
elektronicznych i to głównie za ich pośrednictwem uczestniczy w kul-
turze. Zasadnicze cechy tego uczestnictwa wiążą się: po pierwsze – ze 
specyfiką nawiązywanych w Sieci relacji społecznych; po drugie – z samą 
naturą i sposobem przekazywania informacji. Ten drugi aspekt jest dla 
tematu niniejszego tekstu najbardziej istotny.

Wymóg atrakcyjności

Uczestnictwo w  czymkolwiek via Internet ma charakter opcjonalny, 
internauta może wejść w dowolne miejsce w Sieci, może je też w każdej 
chwili opuścić, zależy to tylko i wyłącznie od jego chwilowego nastroju. 
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W tej sytuacji cały ciężar zachęcenia do obecności jest przenoszony na 
samą zawartość strony www. czy innego miejsca sieciowego, które musi 
być na tyle atrakcyjne, by przyciągnąć uwagę użytkownika tak skutecz-
nie, by nie zechciał go natychmiast opuścić. 

Wynikają stąd pewne ograniczenia35, do których muszą się dostoso-
wać autorzy komunikatów internetowych, by zachować odpowiednią 
liczbę wejść – to znaczy zwrócić na siebie uwagę potencjalnego odbiorcy.

Przede wszystkim chodzi o  brak jakichkolwiek warunków wstęp-
nych – przekaz musi być tak skonstruowany, by nie zakładał uprzedniej 
wiedzy odbiorcy, a więc nie może wymagać erudycji i przygotowania się 
do przyswojenia informacji36.

Skutkiem tego trudno wyrobić w  uczniach przekonanie, że wiedza 
ma charakter hierarchiczny, że trzeba zaczynać od początku lub że pew-
ne mniej atrakcyjne etapy zdobywania wiedzy lub umiejętności stanowią 
podstawę, składnik konieczny dla poznania bardziej złożonych prawidło-
wości czy kompetencji. Z drugiej strony, jeżeli uczeń uzna, że musi mieć 
prawo wkroczyć i  zacząć w  dowolnym momencie, to konsekwentnie 
może także założyć, że to, czym się obecnie zajmuje, jest równie ważne 
jak wszystko inne. Tutaj więc wymagania internetowe mocno odbiega-
ją od sprawdzonych mechanizmów kształcenia, niszcząc ideę porządku 
i ciągłości w procesie edukacji. Podważają też przekonanie, że porządek 
i ciągłość mają jakikolwiek związek z myślą jako taką.

Ponadto w  typowym przekazie internetowym trudno jest znaleźć 
coś, co należałoby zapamiętać, zgłębić, zastosować albo – co najgorsze – 
odcierpieć. Zgnębiony internauta w takiej sytuacji po prostu przejdzie 
na inną stronę. Zakłada się, że każda informacja, historyjka czy idea 
może stać się natychmiast przyswajalna, ponieważ najważniejsze jest 
zadowolenie użytkownika i  będące tego konsekwencją  – zwiększenie 
liczby wejść.

Atrakcyjność oznacza też natychmiastową gratyfikację. Zadowolo-
ny muszę być tu i teraz, a nie w hipotetycznej przyszłości. W praktyce 

35 Por. N. Postman, Zabawić..., s. 210. Wprawdzie uwagi Postmana dotyczą telewizji, 
lecz można je z powodzeniem odnieść również do Internetu.

36 Oczywiście, nie dotyczy to wielu serwisów specjalistycznych czy wielopoziomo-
wych gier lub niektórych programów edukacyjnych, jest jednak charakterystyczne dla 
większości treści internetowych.



cZĘŚć TrZecia 110

oznacza to, że tak jak nie można wymagać od odbiorcy przygotowania 
się do odbioru informacji – stawiać „warunków wstępnych”, tak też nie 
można odraczać jej w czasie przyswajania. Przekaz musi być zamkniętą 
autonomiczną całością, a  nie częścią większego procesu zrozumienia. 
Cierpliwość, wytrwałość i  systematyczność znikają właściwie automa-
tycznie z pola widzenia młodego człowieka.

Kolejną cechą wynikającą z  „imperatywu atrakcyjności” przekazu 
internetowego jest zakaz wprowadzania odbiorcy w stan dyskomfortu. 
Opisywanie złożoności zjawiska, paradoksów z tym związanych, wpro-
wadzanie w  jakikolwiek sposób odbiorcy w  stan niepewności, będącej 
przecież nieprzyjemnym odczuciem (a tym bardziej wykazania czyjejś 
niewiedzy, niekonsekwencji w działaniu i myśleniu lub innego braku), 
zwiększa ryzyko odrzucenia przekazu. Co grosze, odrzucenie to nieko-
niecznie będzie miało formę zaprzeczenia prawdziwości przekazu (bo 
wtedy przynajmniej wiadomo, że został odebrany i oceniony), lecz nie-
zwrócenia na niego uwagi, nieprzyjęcia go do wiadomości.

Położenie nacisku na atrakcyjność przekazu powoduje kształtowa-
nie w  masowym użytkowniku postawy bierności  – skoro to inni mają 
się o mnie starać, ja nie muszę podejmować żadnego większego wysił-
ku w celu osiągnięcia tego, czego potrzebuję. Sprowadza się to więc do 
wymagania: „Pokaż szybko, co masz najlepszego do zaoferowania, albo 
spadaj”. W  dłuższej perspektywie czasowej powoduje to odrzucenie 
z góry wszystkiego, co nie jest w atrakcyjnej formie zaoferowane, oraz 
uznanie za nieatrakcyjne wszystkiego, co wymagałoby wysiłku. 

Po drugie ugruntowuje się w  ten sposób przekonanie, że zasadą 
porządkującą całą rzeczywistość jestem ja i moje upodobania. Jest to ego-
centryzm, ale taki, w którego centrum stają raczej reaktywne emocje niż 
przemyślane decyzje. W tej sytuacji domaganie się spełniania cudzych 
warunków, podporządkowania się obiektywnym wymogom, staje się 
powoli niezrozumiałe. Leży to u  źródeł rozpowszechnianego wśród 
studentów „tolerancyjnego relatywizmu” – przekonania, że nikogo nie 
należy osądzać, bo wszyscy mamy swoje racje. Przekonania, dodajmy, 
dość skutecznie likwidującego motywację do jakiegokolwiek rozwoju 
osobistego. Jak pisze Roger Scruton, tworzy to świat „wolnego wyboru 
i swobody opinii, w którym nie ma żadnych autorytetów i nic nie jest 
obiektywnie słuszne albo niesłuszne. W  tym ponowoczesnym świecie 
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nie ma czegoś takiego jak nieprzyjazny osąd – chyba że jest to osąd nie-
przyjaznego sędziego. Jest to plac zabaw, na którym wszyscy mają pra-
wo do swojej kultury, swojego stylu życia”37. Oczywiście internet nie jest 
jedynym twórcą takiej postawy, niemniej jednak niewątpliwie jest on jej 
bardzo efektywnym popularyzatorem.

Tu upatrywać można głównych źródeł „zblazowania” części naszych 
uczniów i studentów – wyjątkowo antypatycznego konglomeratu leni-
stwa, braku ciekawości i  swoistego cynizmu, który nie pozwala im na 
jakiekolwiek zaangażowanie będące warunkiem wysiłku, bez którego 
nie jest możliwa jakakolwiek nauka i uczenie się.

Obraz przede wszystkim 

Choć w  swych początkach Internet był uważany za medium głównie 
tekstowe, obecnie ma on już inny charakter. Pomijając nawet You Tube 
i  inne serwisy z filmami i filmikami, współczesny przekaz internetowy 
prawie nigdy nie ogranicza się do tekstu pisanego, w najlepszym wypad-
ku jest on wspomagany dynamicznymi obrazami, a  czasem jeszcze 
muzyką w tle. Przeważnie słowo pisane jest jednak tylko krótkim wpro-
wadzeniem do ruchomego obrazu lub zdjęć, ewentualnie infografiki. 
Obcując więc przede wszystkim z obrazem, student i przyszły student 
ćwiczy przede wszystkim myślenie konkretne oraz trenuje wyrażanie 
swoich myśli w sposób analogiczny do opisywania tego, co widzi i jakie 
wzruszenia bądź skojarzenia w związku z tym u niego powstają. Nie ma 
więc tu zbyt wiele miejsca na zdobywanie wprawy w przekazywaniu bar-
dziej skomplikowanych treści poprzez używanie pojęć abstrakcyjnych. 
Nawet komentarze pod zamieszczonymi przez innych wypowiedziami (a 
zauważyć trzeba, że na forach opanowanych przez młodych ludzi są one 
dodatkowo opatrzone avatarami-obrazami) czy zdjęciami (zapełniający-
mi coraz większe przestrzenie Internetu) rzadko dają takie możliwości. 

Zwróćmy uwagę na skutki tego stanu rzeczy obserwowane przez nas 
w dydaktyce. Otóż coraz częściej na pytanie prowadzącego zajęcia: „Co 
to jest ...?” (w zamyśle pytającego będącego prośbą o abstrakcyjną defini-
cję jakiejś cechy lub zjawiska), słyszymy odpowiedź: „To jest wtedy, gdy 

37 R. Scruton, Kultura…, s. 104.
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na przykład...” (będącą opisem pewnego obrazu ilustrującego dane zja-
wisko, jakiejś sytuacji, gdzie ta cecha odgrywa pewną rolę). Przykłady te 
są nieraz bardzo ciekawe i  dobrze dobrane, niemniej opisana sytuacja 
pokazuje coraz większą trudność studentów z wyrażaniem swoich myśli 
(a może tylko intuicji) za pomocą pojęć abstrakcyjnych.

Myślenie konkretno-obrazowe38 (choć abstrakcyjne, jest wyższym, 
później pojawiającym się stopniem rozwoju) jest bardzo cenne podczas 
ekspresji artystycznej, jest też niewątpliwie przydatne podczas operacjo-
nalizacji i praktycznej aplikacji pojęć teoretycznych. Ponadto, być może 
ze względu na to, że ma zwykle całościowy, intuicyjny charakter, łatwiej 
pozwala poruszać się w  charakterystycznym dla dzisiejszych czasach 
natłoku informacji. Niemniej jednak, jeśli staje się dominujące, pro-
wadzi do niemożności zrozumienia i  uprawiania jakiejkolwiek nauki, 
gdyż każda nauka odwołuje się z natury rzeczy do pojęć o charakterze 
analitycznym, abstrakcyjnym i ogólnym. Nie jest bowiem możliwe pre-
cyzyjne wyrażanie wiedzy o charakterze ogólnym za pomocą obrazów, 
które z definicji mogą być jedynie ilustracją lub przykładem39. Definicja 
ostensywna jest, jak wiemy, najgorszym rodzajem definiowania. Dys-
kurs naukowy, nie tylko nauk ścisłych, ale i humanistycznych, na przy-
kład filozofii, wymaga myślenia abstrakcyjnego, słowno-pojęciowego, 
docierania do znaczenia słów, którymi posługuje się dany autor, jasnego 

38 Obraz może też być oczywiście bardziej i mniej abstrakcyjny, a informacje uzyskane 
w ten sposób można znów przetwarzać na różnych poziomach, w  tym także na poję-
ciowym, jednak nawyk obcowania w większym stopniu z obrazem niż słowem spycha 
myślenie abstrakcyjne na dalszy, rzadziej wykorzystywany plan.

39 „Chcę być dobrze zrozumiany. Niektóre słowa abstrakcyjne (niektóre, nie wszyst-
kie) są w jakiś sposób przetłumaczalne na obrazy. Chodzi jednak zawsze o tłumaczenia 
będące tylko niezbyt wiernymi i  zubożonymi surogatami pojęcia, które próbują „zwi-
zualizować”. Na przykład, bezrobocie przekłada się na obraz bezrobotnego, szczęście – 
na fotografię uśmiechniętej twarzy, wolność – na wizerunek osoby wychodzącej z wię-
zienia. Możemy jeszcze co najwyżej zilustrować pojęcie równości, pokazując dwie kule 
bilardowe i mówiąc „oto rzeczy jednakowe”, lub zilustrować pojęcie inteligencji, pokazu-
jąc mózg. To jednak tylko wypaczone odbicia omawianych pojęć. Również te tłumaczące 
obrazy, które przykładowo przytoczyłem, nie tłumaczą niczego. Pokazanie bezrobotnego 
w żaden sposób nie pozwala zrozumieć, dlaczego istnieje bezrobocie, ani jak je można 
zwalczać. W tej samej mierze obraz skazańca opuszczającego więzienie nie wyjaśnia idei 
wolności, obraz biedaka nie wyjaśnia ubóstwa, wizerunek chorego nie wyjaśnia istoty 
choroby”. G. Sartori, Homo Videns. Telewizja i post-myślenie, tłum. J. Uszyński, Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 23.
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dowodzenia tez. Obraz może być w tym pomocą, ale zatrzymanie się na 
nim, pozostawiłoby szereg niejasności i uniemożliwiło debatę.

Efektem rozpowszechnienia tych zjawisk jest podstawowy dla mło-
dzieży sposób pozyskiwania informacji  – surfowanie w  Sieci. Słowo to 
nieprzypadkowo jednocześnie oznacza swobodne prześlizgiwanie się po 
powierzchni fali, jak też przeglądanie stron internetowych. Wiedza zdo-
byta w ten sposób również rzadko kiedy jest pogłębiona. 

Najprostsza obserwacja tego, co się dzieje na korytarzach szkolnych, 
pokazuje przy tym, że surfowanie bardzo rzadko pochłania całą uwa-
gę dziecka, przeważnie odbywa się równolegle z innymi czynnościami, 
na przykład ma miejsce w trakcie rozmowy. W sposób naturalny ćwicząc 
pobieżne korzystanie z wielu źródeł naraz, przyczynia się do zaniedby-
wania tego, co jest istotą prawdziwych studiów, czyli mozolnej, długo-
trwałej i  wyłącznej koncentracji na jednym dziele, na przykład jednej 
książce w celu jej gruntownej analizy i uważnego prześledzenia wszyst-
kich pojawiających się wątków i  kontekstów. Zapewne nie jest to zja-
wisko całkowicie negatywne, jednakże zmienia ono zasadniczo sposób 
edukacji młodego pokolenia.

Przeskakiwanie między wieloma różnymi źródłami informacji przy 
jednocześnie niewielkiej uwadze zwróconej na każde z  nich40 daje 
wprawdzie poczucie „bycia na bieżąco” czy bycia poinformowanym, jest 
to jednak iluzja41. Niestety, już Seneka pisał: „Kto wszędzie przebywa, ten 
nigdzie nie przebywa” i „Nie masz nic aż tak pożytecznego, by przynosiło 
korzyść mimochodem”42. 

W ten sposób można zapoznać się co najwyżej z cudzymi wnioska-
mi (a raczej ich skrótem), lecz nie można dojść do własnych wniosków 

40 „Większość stron internetowych jest oglądana przez najwyżej 10 sekund. Mniej 
niż jedna na dziesięć wizyt na stronie trwa dłużej niż dwie minuty, z czego znaczna część 
zdaje się mieć formę okna wyszukiwarki, które jest otwarte i znajduje się na boku, gdzieś 
na pulpicie”. N. Carr, Płytki…, s. 169.

41 Psychologowie społeczni nazywają to zjawisko iluzją wiedzy lub paradoksem 
informacyjnym. Jest to przekonanie, że jest się dobrze poinformowanym, że rozumie się 
dane zagadnienie na podstawie przekazów medialnych, podczas gdy weryfikacja tej wie-
dzy pokazuje, że tak nie jest ani na poziomie liczby zapamiętanych elementów przekazu, 
ani w  stopniu jego zrozumienia. (por. P.  Winterhoff-Spurk, Psychologia mediów, tłum. 
P. Włodyga, WAM, Kraków 2007, s. 113–134).

42 Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, PWN, Warszawa 1961, s. 5.
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na podstawie samodzielnych przemyśleń. Jak zauważył Manfred Spizer: 
„Człowiek zgłębiający jakieś zagadnienie przechodzi proces nazywany 
od ponad stu pięćdziesięciu lat kołem hermetycznym; całość rozpozna-
jemy przez zrozumienie szczegółów, a szczegóły – przez odwołanie się 
do całości. Tak więc idziemy za wskazówkami znalezionymi w rzetelnym 
źródle informacji, a jeśli te okażą się mało pomocne w dalszych poszuki-
waniach, wracamy do źródła, bowiem dobre źródło zawiera wiele innych 
wskazówek. Zgłębianie nowych kwestii inaczej niż za pomocą tej kolistej 
(czy – jak wolą optymiści wśród hermeneutyków – spiralnej) metody nie 
jest w ogóle możliwe. Cyfrowi tubylcy nie poruszają się w tym herme-
tycznym kole poznania – klikają przez jakiś czas na oślep i nigdy nie wra-
cają do rzetelnego źródła danych: szukają informacji w sposób horyzon-
talny (poruszają się po powierzchni), a nie wertykalnie (nie zagłębiają się). 

Prawdziwe przyswajanie wiedzy nie następuje przez surfowanie 
i pobieżne przeglądanie, lecz w procesie aktywnej konfrontacji z  teks-
tem, zachodzenia w głowę nad nim, ciągłego przerabiania znalezionych 
informacji, kwestionowania i  analizowania danych oraz tworzenia na 
ich podstawie nowych treści”43.

Diagnoza ta nie jest zachęcająca, a co więcej, zarysowane tu problemy 
będą się pogłębiać, gdyż przedstawione zależności mają cyrkularny cha-
rakter. Pojawianie się wśród użytkowników mediów silnych preferencji 
dla obrazu powoduje, że coraz więcej nadawców będzie formatować 
swój komunikat w  taki sposób, by dotrzeć do masowego odbiorcy, co 
z kolei sprawi, że coraz większa liczba odbiorców zacznie traktować tę 
metodę przekazywania informacji jako naturalną i właściwą. Skutkiem 
tego komunikaty sformatowane w inny sposób staną się po prostu nie-
zauważane. W tym miejscu koło się zamyka. 

„Dziesiątki badań prowadzonych przez psychologów, neurobiolo-
gów, pedagogów czy projektantów stron internetowych prowadzą do 
tego samego wniosku: gdy podłączamy się do Sieci, wchodzimy w śro-
dowisko, które sprzyja pobieżnemu czytaniu, chaotycznemu myśleniu 
i powierzchownej nauce. Oczywiście można snuć głębokie refleksje, sur-
fując po Internecie, tak jak można ślizgać się po powierzchni, czytając 

43 M. Spitzer, Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, 
tłum. A. Lipiński, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013, s. 186.
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książkę. Nie jest to jednak typ myślenia, który omawiana technika wspie-
ra i nagradza”44. 

Z drugiej jednak strony nie można obrażać się na rzeczywistość. Nie-
zależnie od tego, jak byśmy ją oceniali, jej rzetelny i trafny opis powinien 
być punktem wyjścia dla zabiegów edukacyjnych i  wychowawczych. 
Oczywiście chodzi tu o wychowanie powszechne i edukację masową. 

Programy szkolne w  Polsce od paru lat w  coraz większym stopniu 
uwzględniają te zjawiska. Widać to na przykład w rezygnacji z przerabia-
nia całości lektur i zastąpieniu ich wypisami i fragmentami, czy w sposo-
bie przeprowadzania matury z języka polskiego.

Powstaje tu pytanie: Czy należy, a  jeśli tak – to w  jakim zakresie – 
uwzględniać te zmiany w  edukacji elitarnej, jaką powinny być studia 
(nomen omen) wyższe? Teza, która jest tu uzasadniana, sprowadza się 
do przekonania, że nie tylko nie ma konieczności wprowadzania zasad-
niczych zmian w  procesie nauczania przedmiotów humanistycznych, 
a nawet ewentualne ich dostosowanie do nowych czasów byłoby szkod-
liwe nie tylko dla samej humanistyki, ile przede wszystkim dla jej przy-
szłych adeptów.

Przekonanie takie najłatwiej uzasadnić, pokazując mechanizm takiej 
degradacji i odwołując się do przykładu najbardziej abstrakcyjnej dzie-
dziny humanistyki, a mianowicie filozofii. Jest ona jednak jedynie przy-
kładem pewnego rodzaju narracji, a  mianowicie myślenia abstrakcyj-
nego, wnioskowania polegającego na przechodzeniu od przesłanek do 
wniosków według pewnych reguł, szukaniu racjonalnego uzasadnienia 
dla swoich tez. 

Filozofia przystosowana

Refleksja nad zarysowanym wyżej stanem rzeczy może prowadzić do 
sformułowanego wielokrotnie wniosku o konieczności dostosowania do 
ducha nowych czasów nie tylko metodyki i dydaktyki nauczania, rodzi też 
pokusę radykalnej przebudowy całych programów nauczania. Niemniej 
jednak dostosowanie filozofii (i całej humanistyki) do ducha nowych 
czasów grozi utartą tego, co stanowi kwintesencję filozofii – spokojnego 

44 N. Carr, Płytki…, s. 145–146.
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beznamiętnego rozważania tego, co w świecie jest najważniejsze. Inny-
mi słowy, możemy inaczej uczyć filozofii, jednak to, czego w nowy spo-
sób nauczymy, nie będzie już filozofią (przynajmniej w dotychczasowym 
rozumieniu tego słowa).

Nie ma (i być nie może) innego sposobu zapoznania się na przykład 
z  koncepcjami metafizycznymi Kanta, niż prześledzenie i  przemyśle-
nie jego wnioskowania, zastanowienie się nad przesłankami, z których 
wychodzi, i sprawdzenia, czy rzeczywiście wynikają z nich pewne kon-
kluzje. Rzecz sprowadza się więc do uważnego przeczytania, od począt-
ku do końca (i właśnie w tej kolejności), jego Prolegomenów lub Krytyki.

By zrozumieć Kanta  – lub jakiegokolwiek innego filozofa  – trzeba 
więc umieć myśleć abstrakcyjnie, mieć przynajmniej podstawową wie-
dzę o  jego poprzednikach, poświęcić lekturze jego dzieł trochę czasu, 
wysiłku oraz wytrwałości, by przebrnąć przez ciężką i zawiłą stylistykę 
jego języka, żeby na koniec mieć satysfakcję, że zrozumiałem, czyli wyka-
zać się takimi kompetencjami intelektualnymi, których współczesna 
popkultura coraz skuteczniej oducza. Nauczanie filozofii „sformatowane 
na wzór Internetu”, jeśli miałoby się różnić od tradycyjnego, musiałoby 
respektować omówione wyżej reguły „myślenia internetowego”.

„Komunikat filozoficzny” powinien więc spełniać następujące wyma-
gania: krótkość formy, jej atrakcyjność stylistyczna, pobudzające emo-
cjonalnie odniesienie do doświadczenia życiowego odbiorcy. Z drugiej 
strony nie mógłby zawierać aluzji i  odniesień do szerszego kontekstu 
kulturowego (a już na pewno nie do tła kulturowo-historycznego epoki, 
w której powstał dany tekst filozoficzny). Ponadto, oczywiście taki prze-
kaz powinien być bogato ilustrowany graficznie (krótki film byłby mile 
widziany, podkład muzyczny – obowiązkowy).

Nietrudno zauważyć, że tak sformułowane wymogi nauczania filozo-
fii zmieniają samą jej istotę. Przywołajmy raz jeszcze wypowiedź McLu-
hana: „Forma komunikatu jest komunikatem”45; sposób, w jaki przeka-
zujemy jakąś treść, wpływa na nią samą, nie można za pomocą tam-tamu 
przekazać pełni myśli Kartezjusza, z  konieczności trzeba ją radykalnie 
uprościć. Za pomocą obrazów możemy przekazać materiał czy inspirację 

45 M. McLuhan, Środki komunikowania..., s. 78.
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do przemyśleń, albo też do szybkiego wydobycia z  pamięci głównych 
wątków zagadnienia, ale nie samą myśl.

Jak pisał Kant: „Przez ideę rozumiem konieczne pojęcie rozumo-
we, któremu dokładnie odpowiadający przedmiot nie może być dany 
w zmysłach”46. Nie da się więc wyrazić idei filozoficznych, opierając się 
tylko na zmyśle wzroku, czyli obrazach.

Nasuwają się tu trzy uwagi; 
Po pierwsze  – istnieje tylko kilku myślicieli, którzy spełnialiby te 

warunki; czyli dałoby się w  jakimś stopniu wyrazić na „internetowy 
sposób” ich poglądy. Są to autorzy posługujący się aforyzmami, boga-
tą metaforyką, a przede wszystkim piszący w sposób pozwalający z ich 
tekstów wypreparować krótkie, poruszające i atrakcyjne literacko frag-
menty, będące pewną zamkniętą całością, która jednocześnie pozwala 
na wgląd w całość myśli autora. Zauważmy od razu, że McLuhan miał 
rację  – uznanie wspomnianych ograniczeń przekazu automatycznie 
zamyka nam drogę do na przykład Hegla, św. Tomasza, Husserla i wie-
lu (być może nawet większości) innych. Forma przekazu ogranicza jego 
treść. Co więcej, przy posługiwaniu się tą metodą zrozumienie przez 
studentów nawet tych „internetowalnych” poglądów, byłoby mocno 
wątpliwe. Kłopot w  tym, że metaforyczność wypowiedzi, pozwalająca 
na skrótowość formy, z  konieczności odsyła nas do kulturowego kon-
tekstu, w którym dzieło to powstało, wymaga więc pewnej erudycji nie 
tylko autora, ale i  czytelnika, co więcej  – wymaga erudycji polegającej 
na uczestnictwie w tej samej kulturze, nie spełnia więc podstawowych 
wymogów „myślenia internetowego”.

Po drugie – przekaz oparty za skróconej formie musi być z koniecz-
ności pobieżny i uproszczony, w praktyce oznacza to przeważnie ograni-
czenie się do prezentacji samej tezy, już bez jej uargumentowania. W tej 
sytuacji jedynym jej uzasadnieniem byłyby emocje wzbudzone w odbior-
cy – polubienie, „zalajkowanie”. Jest to typowe dla najprostszego prze-
kazu literackiego (szerzej – artystycznego), lecz nie dla beznamiętnego 
dyskursu filozoficznego. W tej sytuacji podstawowym pytaniem zadawa-
nym na zajęciach filozoficznych byłoby nie to: „Jak należy rozumieć kon-
cepcję myśliciela X”, tylko: „Jak TY rozumiesz (a nawet czujesz) sentencję 

46 I. Kant, Krytyka czystego rozumu, tłum. R. Ingarden, Antyk, Kęty 2001, s. 310.
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myśliciela Y, i  jaką rolę może ona pełnić w  Twoim życiu”. Problemy 
filozoficzne pełniłyby więc funkcję zagajenia i wprowadzenia do dysku-
sji o… uczestnikach dyskusji. Łatwo zauważyć, że byłyby to zajęcia nie 
o  filozofii, ale o  studentach filozofii. Miałoby to konsekwencje meta-
-filozoficzne  – filozofia stałaby się pewnego rodzaju gatunkiem litera-
ckim. Richard Rorty pisze: „Najlepiej widzieć filozofię jako swego rodza-
ju pisarstwo. Jej granice, jak każdego gatunku literackiego, wytycza nie 
forma czy tematyka, lecz tradycja – rodzinny romans związany, powiedz-
my, z ojcem Parmenidesem, zacnym starym wujem Kantem i wyrodnym 
bratem Derridą”47.

Wprawdzie zgodzenie się z Rortym jest równoznaczne z wydaniem 
na niego wyroku nieistnienia, bo autor ten ze swoimi długimi, może pre-
cyzyjnymi, lecz bez wątpienia nużącymi wywodami, na pewno nie speł-
nia warunków „internetowalności”. Pokazuje to tylko po raz kolejny, jak 
forma przekazu zmienia samą filozofię. Ponadto rezygnacja z uzasadnie-
nia tezy oznacza, że jej asercja zależy nie od wagi racjonalnych argumen-
tów, a od tego, na ile „trafia” ona do odbiorcy, czy go „porusza”. Filozofia 
wówczas być może czyniłaby człowieka wrażliwszym, bardziej empa-
tycznym i otwartym na innych, lecz przestałaby pełnić jedno ze swych 
zasadniczych zadań wobec rozwoju człowieka, a mianowicie przestała-
by być szkołą krytycznego, precyzyjnego i zobiektywizowanego myśle-
nia. Zostałaby sprowadzona do pseudoerudycyjnego (bo pozbawionego 
głębszego zrozumienia) przerzucania się cytatami i bon motami różnych 
myślicieli. Jak w Grze szklanych paciorków Hessego stałaby się czymś być 
może czcigodnym i  szanowanym z  racji długiej tradycji, ale właściwie 
nikomu do niczego niepotrzebnym i przez to skazanym na wymarcie.

Po trzecie – jeśli filozofia mówiłaby to samo (i tak samo), co literatura, 
a  literatura jest przecież piękna, to po co nam filozofia? Podobnie jest 
z przyjęciem internetowego warunku atrakcyjności, jeżeli zgodzimy się, 
że nauczanie również na poziomie studiów wyższych ma być zabawia-
niem, to skazujemy siebie na porażkę, bo filozofia będąca na swój sposób 
atrakcyjna, bynajmniej nie jest zabawna. Powtarzając tytuł znanej książ-
ki Postmana, byłaby to zabawa na śmierć – na śmierć filozofii. 

47 R. Rorty, Filozofia jako rodzaj pisarstwa: esej o Derridzie, [w:] Konsekwencje pragmaty-
zmu, Eseje z lat 1972-1980, tłum. C. Krakowski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998, 
s. 135.
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Lepsza dydaktyka, nie nowe programy

Może wprawdzie pojawić się karkołomny postulat, by wykładowcy prze-
kładali „w swoich umysłach” pojęcia abstrakcyjne na obrazy i  krótkie 
bon moty, mając nadzieję na to, że studenci w swoich umysłach doko-
nają transkrypcji w odwrotnym kierunku. Gdyby jednak taka operacja 
się udała, nie oznaczałoby to zmiany programów nauczania, a  jedynie 
wprowadzenie nowej (czy rzeczywiście nowej? – jest to przecież metoda 
typowa dla edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, choć tam dotyczy 
oczywiście znacznie prostszych pojęć) metody nauczania. Jest to jednak 
niemożliwe, a  przynajmniej niezwykle trudne, bo jak można nauczyć 
studentów posługiwania się pojęciami abstrakcyjnymi – nie posługując 
się nimi? Kiedy dorośli zachowują się infantylnie, to nie dzieci dorośleją, 
tylko dorośli dziecinnieją.

Nie oznacza to, że nie należy czynić wszelkich starań w celu podnie-
sienia poziomu dydaktyki. Oczywiście należy więcej mówić o  tym, co 
studentów interesuje (choć nie można z tym przesadzać, bo student nie 
może dokonać w pełni racjonalnego wyboru, gdyż ten zakłada przynaj-
mniej minimalną wiedzę o wszystkich możliwych opcjach). Zrozumie-
nie tego, jak myślą nasi obecni studenci, powinno być punktem wyjścia 
naszej pracy jako nauczycieli i wychowawców, jeżeli na przykład wiemy, 
że współczesna młodzież ma większe niż poprzednie pokolenia trudno-
ści w skupieniu uwagi, należy częściej robić przerwy w wykładach oraz 
w  trakcie ich trwania opowiadać nie jedną, a  dwie lub trzy anegdoty. 
Jeżeli wiemy, że mają oni w  większym stopniu niż kiedyś rozwiniętą 
pamięć wzrokową, możemy wyświetlać im portret Kartezjusza, karyka-
turę Platona czy kolorowy schemat obrazujący filozofię transcedentalną 
Kanta. Niemniej są to uwagi banalne, nawet trywialne, niedotykające 
zmiany tego, co jest najważniejsze.

Idąc dalej, skoro studenci moją kłopot z myśleniem abstrakcyjnym, 
zacznijmy dyskusję (tak jak kiedyś w szkole podstawowej i w pierwszych 
klasach szkoły średniej) od odwołania się do własnego doświadczenia. 
Musimy jednak pamiętać, że verba docent, exempla trahunt. Jednakże 
własne doświadczenie jest tylko ilustracją, punktem wyjścia nauczania, 
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dydaktycznym sposobem zachęcenia do podjęcia wysiłku zrozumienia 
świata, a nie punktem odniesienia i ostatecznym kryterium oceny. 

ancilla internetii

W podsumowaniu raz jeszcze należy zwrócić uwagę na różny status 
„myślenia filozoficznego” oraz „myślenia internetowego”. Pierwsze jest 
warunkiem koniecznym właściwego uprawiania filozofii, której nie da 
się uprawiać na „sposób internetowy”. Myślenie internetowe natomiast, 
jeśli całkowicie wypiera inne style myślenia, to staje się pewną patologią, 
tak rozpowszechnianą, że zaczyna być ona uważana za stan normalny, za 
normę. Jest to następstwo codziennego „naturalnego” (to znaczy trakto-
wanego jako oczywistość i niepoddanego refleksji) używania telewizora, 
komputera i  licznych urządzeń mobilnych, pozwalających na korzysta-
nie z Sieci. Internet jest tak skonstruowany, że jego używanie wyrabia 
w użytkownikach pewne nawyki. Mimo swej powszechności, nie są one 
bynajmniej koniecznym warunkiem używania Internetu, co więcej  – 
w  swych realnych skutkach mogą być przeszkodą w  jego właściwym 
wykorzystywaniu.

Sieć jest niezastąpionym narzędziem rozwoju współczesnej cywi-
lizacji, narzędziem tak potężnym, że multiplikuje wielokrotnie efekty 
swoich oddziaływań, zarówno tych dobrych jak i  niepożądanych. Tak 
jak każde inne narzędzie należy używać go w odpowiedni sposób. Wspo-
mniane wyżej niebezpieczeństwa nie mają charakteru deterministyczne-
go; utrudniają wprawdzie właściwy rozwój wielu młodym ludziom, ale 
go nie uniemożliwiają, jednak to niebezpieczeństwo powinno wystar-
czyć, by poddać je uważnej refleksji. Zalety właściwego używania zaso-
bów sieciowych są tak oczywiste, że właściwe nie ma powodu, by o nich 
wspominać. Z kolei wady i ewentualne zagrożenia ujawniają się stopnio-
wo, niebezpośrednio i w długofalowej perspektywie. Siłą rzeczy przede 
wszystkim na nie powinna być zwrócona uwaga nauczycieli, wychowaw-
ców i szerzej – przedstawicieli nauk społecznych i humanistycznych, nie 
jako na przejaw „luddyzmu” (chęci rezygnacji z nowoczesnych narzędzi 
i powrotu do przeszłości), lecz refleksji pozwalającej ustrzec się błędów 
i efektywnie wykorzystać szanse, jakie nam daje przestrzeń wirtualna. 
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Wymaga to jednak dwojakiego rodzaju kompetencji. Pierwsze, mają-
ce charakter technicznych, dotyczą szybkiej obsługi oprogramowania 
i  umiejętności surfowania po zasobach sieciowych. Wyrabiane są one 
przez młode pokolenie właściwie bezwiednie, poprzez samo używanie 
Internetu. Natomiast drugi rodzaj kompetencji, nazwijmy je „osobowoś-
ciowym uposażeniem użytkownika”, wymaga od osoby abstrakcyjnego 
i  hierarchicznego myślenia, sortowania informacji na ważne i  mniej 
ważne, umiejętności skupienia się na zadaniu i nierozpraszaniu się na 
wątki poboczne, a także analizy tego, co jest dostępne pod kątem zało-
żonych celów etc.

Problem polega na tym, że są to umiejętności „przed-komputerowe”, 
ich nabywanie nie odbywa się (odwrotnie niż w poprzednim wypadku) 
poprzez samo używanie Internetu, ale umiejętności te trzeba „przynieść 
ze sobą” do Sieci, wykształcić je w inny sposób, a samo spontaniczne sur-
fowanie po Internecie nie tylko nie pomaga w ich rozwoju, lecz wręcz 
utrudnia ich kształtowanie. 

Umiejętności te są jednocześnie wyrabiane podczas uprawiania filo-
zofii, i w tym sensie Sieć potrzebuje filozofii, choć filozofia nie potrzebuje 
„myślenia internetowego”.





PODSUMOWANIE

Humanistyka stanowi niewątpliwie jądro kultury wyższej, nie jest tylko 
dodatkiem do naszego życia, lecz nieusuwalnym środowiskiem naszego 
myślenia. „Być kimś” to między innymi potrafić wyrazić siebie, a środ-
ków wyrazu ku temu dostarcza nam właśnie kultura, przede wszystkim 
humanistyka. 

Zatem wbrew wielu futurystycznym wizjom, środków zaradczych na 
bolączki naszej cywilizacji należy szukać nie przede wszystkim w techni-
ce, ale raczej w humanistyce. Nie w rozwijaniu coraz to nowych narzędzi 
(co nie oznacza, że należy tego zaprzestać), lecz w refleksji nad tym, do 
czego są nam potrzebne i jak mają zmienić nasze życie. To dzięki temu 
nasze narzędzia pozostaną tylko narzędziami, czyli środkami, którymi 
ludzie posługują się, by osiągnąć wyznaczone przez siebie cele, a  nie 
autonomiczną wartością decydującą za nas, jak mamy żyć. Przywrócenie 
tej podstawowej hierarchii jest czymś nieodzownym, gdyż jak zauważył 
już McLuhan: „zastosowania wszelkiej techniki są nieograniczone, jed-
nego tylko nie jest ona zrobić w stanie – dołożyć się [podkreśl. aut.] do 
tego, czym jesteśmy”1.

Takie „dołożenie się” – rozwinięcie w pełni naszego człowieczeństwa, 
jest możliwe tylko wówczas, jeżeli wiemy, na czym ta wartość miała-
by polegać. Dlatego refleksja nad kulturą i  aksjologią jest koniecznym 
warunkiem każdego rozwoju, a tym samym i wychowania.

Słowo „humanistyka” wprowadza problem człowieka w  nasz tok 
myślenia. Oczywiście, także inne słowa, jak na przykład „technika”, nie 

1 M. McLuhan, Środki…, s. 82.
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usuwają człowieka z przestrzeni myśli, jednakże nie dotyczą go tak bez-
pośrednio. Człowiek jest twórcą techniki, ale do jej tworzenia raczej 
nie jest konieczne odwołanie się wprost do istoty człowieczeństwa, do 
samego sedna człowieka. Bardziej jest to odwołanie do świata rzeczy, ale 
już ocena techniki, określenie jej wartości tout court lub konkretnego 
kształtu jakiejś jednostki technicznej, domaga się głębszej wiedzy o czło-
wieku. Mówiąc o  wartości na terenie techniki, mamy na myśli w  tym 
wypadku konkretny typ wartości  – chodzi bowiem o  jej użyteczność 
w życiu, a nie o wartość decydującą o znaczeniu i sensie samego życia. 
Humanistyka rozumiana głębiej wprowadza myśl w bezpośredni zwią-
zek z  człowieczeństwem, z  istotą, znaczeniem i  przeznaczeniem czło-
wieka. Wiąże pojęcie człowieka z jego dobrem samym w sobie, będącym 
fundamentem myśli, działania i życia, oraz z jego wartością dla drugiego 
i dla całości społecznej. 

Sprawą oczywistą jest więc, że pedagogika, wiedza o trwaniu i rozwo-
ju życia, oraz sprawność dobrego i skutecznego działania dla uzyskiwania 
możliwej pełni człowieczeństwa, domagają się rzetelnej i dogłębnej wie-
dzy o człowieku. Wymieniamy tutaj zarazem wiedzę, czyli teorię, oraz 
sprawność, czyli praktykę działania, bo oba te elementy wspólnie two-
rzą pedagogikę. Sednem teorii tworzącej tę dziedzinę jest wiedza o czło-
wieku, co jest stwierdzeniem banalnym. Chodzi jednak o poznanie jego 
wszelkich przejawów, czego dostarczają nauki zwane humanistycznymi 
(i społecznymi), ale przede wszystkim filozofia, którą kilkutysięczna tra-
dycja wyznacza do najgłębszego poznania człowieka. Oczywiste jest też, 
że ułomność ludzkiego rozumu nie pozwala na stwierdzenie, że dzięki 
filozofii dotarł on do samego jądra mądrości, ale że mądrość ciągle jest 
celem rozumu, a to już dużo. Dlatego filozofia jest podwaliną, potrzebną 
drogą pedagogiki. I nie tylko jej tej nauki. 

Nawet jeśli filozofia nie osiągnęła dotąd swojego kresu, a na szczęś-
cie mamy tu jeszcze sporo do zrobienia, nie wiadomo nawet ile, jak we 
wszystkich naukach, więc nie grozi jej zastój myślowy. Z drugiej jednak 
strony dążenie do poszukiwania celu myśli i działania usprawniły nasz 
umysł, pozwalając na zbliżanie się do niego. Dzięki temu możliwe staje 
się oparcie życia na już – przynajmniej częściowo – utrwalonym i (w mia-
rę upływu czasu oraz dokonywanych starań) utrwalanym gruncie; tym 
gruntem jest poznanie człowieka i jego spraw. 
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Choć filozofia ze swej istoty jest wiedzą teoretyczną, niemającą inne-
go celu, niż samo poznanie rzeczy, ani innego motywu jej uzyskiwania, 
niż bezinteresowność wiedzy, co jest pewnym gwarantem obiektywno-
ści, to jednak może pełnić także jeszcze inną funkcję. Filozofia, choć jest 
teoretyczna, to znaczy wartościowa sama w  sobie, poszukiwana tylko 
dla zaspokojenia intelektualnej potrzeby człowieka (wiedzieć, by wie-
dzieć), nie jest niczyją służką, to znaczy nie ma służyć niczemu, sama 
jest „Panią”. Ponieważ jednak człowiek jest istotą wielce złożoną, wie-
loaspektową i  niejako wielofunkcyjną  – może także pełnić inne funk-
cje, w tym rolę wiedzy praktycznej. Może wskazywać właściwe sposoby 
działania całości bytu ludzkiego, jego właściwych zadań, jego losu i prze-
znaczenia, wyznaczanych znajomością istoty człowieka (wiedzieć, by 
działać). Jest też potrzebnym kryterium oceny sposobu jednostkowych, 
konkretnych działań i ich rezultatów. Choć metodologicznie wszystkie 
nauki są autonomiczne, to jednak w pewnym sensie filozofia, ze względu 
na swoje starania o prawa i rzetelność myśli oraz realność poznania, sta-
nowi też kryterium sposobu działania i osiągnięć innych nauk. Chodzi 
o to, że filozofia ma dbać o zachowanie odpowiednich praw, wartości, 
realizmu, o prawdę i realne poznanie, co zresztą jest słusznie przyjmo-
wane, jak w każdej nauce, ale tu chodzi o coś ważniejszego. Mianowicie 
tylko sama filozofia jest w stanie zapytać się i odpowiadać na pytanie: Co 
to jest… prawda, prawo, wartość, poznanie, realizm? Nawet jeśli sama 
nie może jeszcze w pełni odpowiedzieć na te pytania, to jednak tylko ona 
zasadnie takie pytania stawia. 

Z powyższych względów filozofia może stawać się, w pewnym wzglę-
dzie, czymś w  rodzaju probierza dla innych nauk, szczególnie zaś dla 
nauk humanistycznych, do których zalicza się pedagogika. Dlatego też 
staramy się zobaczyć filozofię u jej fundamentów, choć może to budzić 
pewne kontrowersje. 
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SUMMARY

Values – Culture – Humanities
Essays in the Philosophy of Education

The book discusses selected topics in the philosophy of education, focus-
ing on broadly understood axiological issues. It consists of three parts. 
The first one, entitled “Human Being, Values, Education”, shows how 
educational theories are grounded in philosophical anthropology (refer-
ring in particular to Karol Wojtyła’s personalism). It analyzes the role of 
values and conscience in the process of shaping an individual.

Part two: “Culture – on the Way to Humanity (and Back)”, starts from 
emphasizing two aspects of culture that are the most important from 
the educational point of view, i.e. the community-forming role of cul-
ture, and culture as a collection of the most important accomplishments 
of a particular community, perhaps not available to everyone, but con-
stituting a certain pattern of aspiration. It shows the necessary role of 
culture in building our identity and worldview, and its meaning in our 
everyday life. The importance of education as a “cultural memory”, ana-
lyzed in relation to the thoughts of Plato and Nietzsche, indicates that 
the attempts to build one’s identity in complete detachment from the 
existing culture are doomed to failure. Finally, for contrast, the category 
of barbarism is analyzed as a denial of culture and, at the same time, the 
inevitable effect of discontinuing educational procedures.

Part three, entitled “Humanities – a Return to Classical Paideia”, 
referring to the examples of fairy tales and philosophy, shows the edu-
cational value of the humanities. They develop intellectual skills and 
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competencies useful not only to the individual, but also necessary for 
the functioning of our entire civilization, while the intellectual habits 
fostered by surfing the net make it difficult to function beyond the digi-
tal environment. In this situation, cultivating the humanities appears as 
a kind of civilization necessity.






