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ROCZNIKI PEDAGOGICZNE
Tom 3(39) � 2011

WITOLD STARNAWSKI

FILOZOFICZNE PODSTAWY
WYCHOWAWCZEGO ASPEKTU MI�OŚCI

Czym by�oby wychowanie bez mi�ości? Pozorna oczywistość odpowiedzi
na to pytanie zamazuje sie� i niknie, kiedy wrócimy do rzeczywistości, w któ-
rej zbyt cze�sto wychowanie obywa sie� bez mi�ości lub pojmuje sie� j �a w tak
swoisty sposób, z�e moz�e niekiedy wie�cej wyrz �adzać szkód niz� przynosić
poz�ytku. Stan ten wynika z wielu przyczyn, zapewne z tego przede wszyst-
kim, z�e „urzeczywistnianie mi�ości” okazuje sie� w z�yciu znacznie trudniejsze
niz� w zamierzeniach i teorii, ale waz�ne jest tu równiez� samo pojmowanie
mi�ości i wychowania. Czym jest mi�ość jako podstawa wychowania, to temat
niniejszych uwag, najpierw jednak chce� określić znaczenie, jakie przypisuje�
wychowaniu. Rozumiem je szeroko, jako „doskonalenie osoby”, nawi �azuj �ac
tu do filozofii osoby Karola Wojty�y – Jana Paw�a II, w której cel wychowa-
nia, wyznaczaj �acy zarazem jego metode� zawiera sie� w formule: „stawać sie�
bardziej cz�owiekiem”, „bardziej być”. Jeśli wie�c mówimy o trosce wycho-
wawcy, ochronie przed b�e�dami i zagroz�eniami, rozwoju czy kierowaniu, to
zawsze w tej najszerszej perspektywie, w której nie chodzi o zmiane� „czegoś
w cz�owieku”, lecz o przemiane� jego samego, nie o doskonalenie „czegoś
w nim”, ale o doskona�ość „konkretnego cz�owieczeństwa”. Mam świado-
mość, z�e takie postawienie sprawy prowadzi do bardzo wielu komplikacji.
Jedn �a z najwaz�niejszych jest rozminie�cie sie� juz� w punkcie wyjścia z tymi
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Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardyna�a Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3,
nr 11, 01-938 Warszawa; e-mail: w.starnawski@uksw.edu.pl
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nurtami wspó�czesnej pedagogiki, które operuj �ac metodami nauk przyrodni-
czych oraz czerpi �ac z za�oz�eń rozmaitych nurtów filozoficznych i ideologii,
zw�aszcza ulegaj �ac wp�ywom myśli postmodernistycznej, „nie rozumiej �a”
je�zyka, w którym sformu�owany jest taki cel lub wre�cz go dyskwalifikuj �a
i odrzucaj �a1. Jeszcze wie�ksze trudności, choć nieco innego rodzaju, pie�trz �a
sie� w zwi �azku z pojmowaniem mi�ości. Najwaz�niejsza z nich moz�e stanowić
dla wielu wystarczaj �acy powód do rezygnacji z prób w� �aczenia tego poje�cia
w teorie� wyjaśniaj �ac �a fenomen wychowania. Wydaje sie�, z�e w swych osta-
tecznych podstawach jest ona niepojmowalna, jest czymś, o czym s�usznie
moglibyśmy powiedzieć, z�e jest „nie z tego świata”, i to w stopniu naj-
wie�kszym spośród rzeczy, w których moz�emy zidentyfikować jakieś „ślady
nieskończoności”. Choć nie moz�na powiedzieć, aby by�a sprzeczna z rozu-
mem, to nie da sie� jej w pe�ni uj �ać, zrozumieć i wyjaśnić, jej istota pozostaje
zawsze nieogarniona, a przez to sama mi�ość pozostaje nieprzewidywalna
i tajemnicza, burz �aca struktury naturalnego rozumu, zw�aszcza wtedy, kiedy
chce on uj �ać jej istote�, zapanować nad ni �a, usi�uj �ac sformu�ować rz �adz �ace ni �a
zasady i sie�gn �ać do jej źróde�.

Ale s �a i inne przeszkody utrudniaj �ace postawione na wste�pie zadanie. Zbyt
cze�sto mi�ość bywa pojmowana wy� �acznie uczuciowo (sentymentalistycznie)
oraz indywidualistycznie i romantycznie, co sprawia, z�e trudno uznać tak
chwiejn �a i nietrwa� �a rzeczywistość za podstawe� czegokolwiek, a najmniej za
fundament ludzkiego z�ycia; owszem, bywa przyczyn �a rozmaitych wyborów,
które moz�na uznać za szalone czy tragiczne: moz�e być przyczyn �a k�amstw,
cierpień, zdrad, nawet zbrodni.

Trzeba tez� zwrócić uwage� na pewn �a postawe�, która wprawdzie nie kwes-
tionuje roli mi�ości, ale, stwarzaj �ac pozory s�uszności, jest w gruncie rzeczy
ja�owa, nie jest bowiem w stanie spowodować z�adnych realnych skutków –
mi�ość bywa uwaz�ana za cudowny lek lecz �acy wszystkie rany i rozwi �azuj �acy
wszelkie trudności, tyle z�e recepty na jego sk�ad i zasady stosowania przez
sw �a ogólnikowość s �a nieprzydatne. Nie wystarczy napisać na recepcie: „mi-
�ość rozwi �azuje wszelkie problemy”, gdyz� w wychowaniu najistotniejsza jest
odpowiedź na pytanie jak? co robić w konkretnej sytuacji? „Lekarz”, którym

1 Nie oznacza to, z�e sprawa jest beznadziejna i nie ma z�adnego pola dyskusji. Nie wydaje
sie� jednak, aby kierunek ewentualnej dyskusji mia� być uwarunkowany jakimś kompromisem
dotycz �acych punktu wyjścia i konieczności rezygnacji z umieszczenia wychowania w kon-
tekście „doskonalenia” (samodoskonalenia) tego, co najistotniejsze dla cz�owieka – bycia
(o)sob �a. Na temat takiego rozumienia wychowania oraz zwi �azanych z nim za�oz�eń zob.:
W. S t a r n a w s k i, Prawda jako zasada wychowania, Warszawa: UKSW 2008, s. 17-159.
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jest pedagog, nie moz�e uchylać sie� od zaangaz�owania. Nie wystarczy dotrzeć
do „portu mi�ość”, s �adz �ac, z�e w ten sposób wszystko samo sie� juz� rozwi �az�e.

Zajmiemy sie� najpierw tymi „śladami mi�ości”, które doste�pne s �a cz�owie-
kowi w jego codziennym z�yciu, czyli mi�ości �a naturaln �a. Przez ni �a spróbuje-
my ods�onić coś z samej istoty mi�ości, odwo�uj �ac sie� do myśli Hansa Ursa
von Balthasara i Karola Wojty�y, wreszcie chcemy pokazać etapy mi�ości
i przedstawić wynikaj �ace st �ad wnioski dla pedagogii.

I. MI�OŚĆ NATURALNA

Najprostsze przejawy mi�ości cz�owiek moz�e odnaleźć najbliz�ej siebie: jest
to mi�ość mie�dzy kobiet �a i me�z�czyzn �a, mi�ość matki i dziecka oraz mi�ość
siebie samego. Niektórzy uwaz�aj �a, z�e ta ostatnia nie jest w ogóle mi�ości �a,
ta bowiem potrzebuje dwóch podmiotów, nie moz�e ograniczać sie� do świata
jednej osoby2. Czy to jednak mia�oby znaczyć, z�e bezzasadna pozostaje
wskazówka, aby uczynić j �a miar �a mi�ości bliźniego, z�e nalez�y go kochać „jak
siebie samego”? Zatrzymajmy sie� najpierw nad tym przejawem mi�ości.

Mi�ość siebie samego. Wydaje sie�, z�e lepiej nazywać j �a mi�ości �a siebie
a nie mi�ości �a w�asn �a, w pierwszym przypadku akcentujemy pewien dystans
i przedmiotowy jej aspekt, a w drugim – moment w�asności: jest „najbardziej
w�asna”, gdyz� dotyczy mnie. Jednak czy o to naprawde� w mi�ości siebie
chodzi? Czy tym, co dla niej specyficzne, jest naprawde� to, z�e jest „naj-
bardziej moja”? I czy ta bliskość (toz�samość) mia�aby decydować o jej war-
tości? Warto określić, w jakim znaczeniu mi�ość siebie moz�e być podstawo-
wa. Czy chodzi o to, z�e kaz�d �a inn �a mi�ość da sie� sprowadzić do mi�ości
siebie, ostatecznie do mi�ości, któr �a Bóg mi�uje Siebie?3 A to oznacza�oby
zaprzepaszczenie podstawowej intuicji mi�ości – wydaje sie�, z�e jest ona re-
lacj �a mie�dzy „ja” i „ty”; przy czym „ty” jest „waz�niejsze” w tym znaczeniu,
z�e to „dla/do niego” jest mi�ość, „dzie�ki niemu” powstaje i nabiera mocy.
Jednak taka linia kwestionowania mi�ości w�asnej – i tym samym obrony
mi�ości – wydaje sie� s�uszna tylko cze�ściowo. Zapewne trudno sie� zgodzić
z koncepcjami, które „ja” umieszczaj �a w jej centrum. Nie znaczy to jednak,
z�e nalez�y kwestionować mi�ość siebie samego. Jej znaczenie nie musi polegać

2 Zob. np. A. S i e m i a n o w s k i, Zrozumieć mi�ość. Fenomenologia i metafizyka
mi�ości, Bydgoszcz: Labirynt 1998, s. 99-103; K. B u k o w s k i, Oblicza mi�ości, Kraków:
Oficyna Wydawnicza PAT 1994, s. 101-103.

3 Por. B u k o w s k i, Oblicza mi�ości, s. 102.
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na tym, z�e ods�ania istote� mi�ości, z�e kaz�da mi�ość powinna być sprowadzona
(zredukowana) do mi�ości siebie. Trzeba przyznać, z�e argumentacja św. To-
masza w tej kwestii nie u�atwia rozwi �azania tej trudności. W artykule Czy
cz�owiek powinien z mi�ości bardziej kochać siebie niz� bliźniego odpowiada
na postawione pytanie twierdz �aco, uzasadniaj �ac, „z�e od strony obiektywnej
jedność (ze sob �a samym) jest czymś wyz�szym niz� zjednoczenie, a bezpośred-
nie uczestnictwo w dobru (otrzymanym od Boga) jest waz�niejsze niz� wspó�-
towarzyszenie komuś w tym udziale”4. Nie wydaje sie� jednak, aby tak rozu-
miana „mi�ość siebie” mog�a być wzorem wszelkiej mi�ości.

Moz�na jednak inaczej interpretować te� „wyz�szość” mi�ości siebie. Jest ona
„wyz�sza” jedynie jako miara, a wie�c jako coś, co cz�owiek otrzyma� jako
pomoc, ma charakter pragmatyczny; nie ods�ania istoty mi�ości, a raczej
bywa, z�e moz�e j �a przes�aniać, wtedy kiedy zmienia sie� w jej przeciwieństwo
– egoizm, a jest w niej sk�onność do takiej zamiany. Moz�na paradoksalnie
powiedzieć, z�e jest w�aściw �a miar �a mi�ości (… jak siebie samego) tylko wte-
dy, kiedy jest jak najmniej traktowana jako „moja”. Kiedy cz�owiek jest
świadomy, z�e zosta�a mu podarowana, nie jest jego zas�ug �a, kiedy jest w naj-
mniejszym stopniu „jego mi�ości �a”. Choć jest nieod� �aczna od bytu cz�owieka,
„jest w nim”, to jednak nie jest „jego”. Moz�e być „miar �a mi�ości” w takim
znaczeniu, z�e siebie kocham bezwarunkowo, nie moge� przestać, nie zraz�am
sie�, nie znieche�cam w�asnymi s�abościami i kle�skami. W�aściwie rozumiana
mi�ość siebie bywa nieuste�pliwa, potrafi obudzić w sobie nadzieje� (do siebie)
nawet wtedy, kiedy nie dotrzymuje� postanowień lub sam siebie oszukuje�
i zdradzam. „W�aściwie rozumiana”, a wie�c nie egoistyczna, lecz taka, w któ-
rej – jak twierdzi św. Tomasz – cz�owiek „kocha swoj �a nature� duchow �a”
otrzyman �a od Boga. Czy nie jest zobowi �azany do szczególnej pieczy nad
darem, który zosta� mu powierzony w jedyny i niepowtarzalny sposób? Powi-
nien czuwać nad sob �a, któz� bowiem móg�by robić to lepiej. Otrzymaliśmy
miare� mi�ości, nie musimy wiedzieć „czym jest mi�ość”, waz�ne, z�e umiemy
jej uz�ywać jako miary. Takie rozumienie mi�ości siebie zak�ada, z�e cz�owiek
jest bytem transcendentnym, potrafi przekraczać sam siebie, w�adać sob �a, jest
zdolny sprzeciwiać sie� sobie, a wie�c nie ulegać si�om natury i innym czynni-
kom, które od wewn �atrz chc �a nim zaw�adn �ać. Powinien znać prawde� o sobie,
„posiadać siebie”. Naturalna (wlana) mi�ość siebie jest pomoc �a, aby cz�owiek
podejmowa� sie� tego trudnego zadania mi�owania siebie (a wie�c czasem bez-

4 Zob. T o m a s z z A k w i n u, Suma teologiczna, II-II, 25, 4.
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myślnego, te�pego i upartego os�a5) z ochot �a i �atwości �a6. Sam jednak musi
wiedzieć kim jest, a wie�c znać swoj �a przygodność, niedoskona�ość, wiedzieć,
z�e nie jest ca�kowitym w�adc �a siebie (swego istnienia, z�ycia i śmierci), nie
jest tym, kto wyznacza prawa moralne, lecz im podlega. Tak realizowana
mi�ość siebie samego wydaje sie� podstaw �a tego, co nazywamy samowychowa-
niem. Nie wydaje sie� tez�, aby moz�na by�o odmówić jej miana mi�ości.
Wbrew krytykom nie jest to tylko mi�ość do „ja” czy ze wzgle�du na „ja”, ale
mi�ość do Stwórcy i Dawcy tego daru, którym jest kaz�dy cz�owiek, takz�e dla
siebie samego. Moz�na wie�c mi�ość siebie interpretować jako ukryt �a i niebez-
pośredni �a relacje� do „Ty”.

Mi�ość mie�dzy me�z�czyzn �a i kobiet �a. Fazy czy aspekty tej mi�ości ukaza-
ne w analizach Karola Wojty�y w Mi�ości i odpowiedzialności7 czy w Teolo-
gii cia�a Jana Paw�a II8 pokazuj �a, jak mocny jest zwi �azek mie�dzy tym, co
cielesne i tym, co duchowe. Cz�owiek jest osob �a cielesn �a, i poprzez cia�o
istniej �ac �a w świecie. Cia�o jest nie tylko „medium”, jest sposobem w jaki
osoba jest obecna wobec innych. Pokazuj �a równiez�, z�e mi�ość ujawnia sie�
poprzez cielesne znaki mi�ości. Wie�ksza niz� w innych typach mi�ości zdaje
sie� tu rozpie�tość mie�dzy tym, czym mi�ość ta bywa z natury, a czym moz�e
i powinna być jako czyn osoby. Naturalne d �az�enia, zw�aszcza realizuj �ace sie�
w kierunku wyznaczonym przez dynamike� poz� �adania, �atwo ci �az� �a ku poz� �adli-
wości, czyli wykorzystaniu drugiej osoby, uczynieniu z niej przedmiotu uz�y-
cia. Opanowanie si� natury i przekszta�cenie ich w dynamizmy s�uz� �ace mi�ości
nie jest dzie�em natury, w pewnej mierze jest „przeciw naturze”. W tej posta-
ci mi�ości najwyraźniej uwydatnia sie� rozbiez�ność i „konflikt” mie�dzy natur �a
i osob �a.

Wypaczenia, jakim moz�e podlegać tego typu „mi�ość” (zgoda na zdrade�,
wzbudzanie zazdrości, przemiana w nienawiść, prowokowanie do k�amstwa
czy zbrodni – to mog �a być jej „dzie�a”), pokazuj �a, z�e nalez�y z umiarem
podchodzić do postulatów oddawania ca�kowitej inicjatywy „naturze”, ujaw-
niaj �a te� jej skaze�, której nie chcia� dostrzec Jan Jakub Rousseau, a któr �a

5 Św. Franciszek mia� nazywać swoje cia�o „bratem os�em” (zob. C. S. L e w i s, Cztery
mi�ości, Poznań: Media Rodzina 2010, s. 118).

6 Św. Tomasz podkreśla, z�e mi�ość naturalna nie opiera sie� na mocy woli cz�owieka, lecz
na mocy wlanej, która jest wyz�szego rze�du niz� wola i dzie�ki temu spe�niamy akty tej mi�ości
ochoczo i przyjemnie, choć same w sobie nie by�yby takie. Por. Suma teologiczna, II-II, 23, 2.

7 K. W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, Lublin: TN KUL 1982.
8 J a n P a w e � II, Me�z�czyzn �a i niewiast �a stworzy� ich. Odkupienie cia�a a sakramen-

talność ma�z�eństwa, Watykan: Libreria Editrice Vaticana 1986.
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teologia katolicka widzi jako odciśnie�ty w niej skutek grzechu pierworodnego.
Równocześnie, jak chyba nigdzie indziej, zaznacza sie� w niej donios�ość
cielesności: znaków, gestów, s�ów i czynów oraz ich konkretność. W mi�ości
erotycznej wszystkie szczegó�y zdaj �a sie� waz�ne, mowa tej mi�ości wyraz�a sie�
w nich. Być moz�e jest to próba odnalezienia i potwierdzenia tej jedyności,
jakiej z� �ada kaz�da mi�ość, a która jest w tym przypadku zagroz�ona przez
„bezosobowy” charakter pope�du seksualnego. Potrzeba sublimacji pope�du
i konieczność liczenia sie� ze szczegó�ami konkretnej rzeczywistości, „ucz�o-
wieczanie” jej, nadawanie wyrazu osobowego temu, co zdaje sie� bardzo od
niej odleg�e (instynkty, pope�dy, potrzeby cielesne), jest dobr �a szko� �a realizmu
i wydobywania dobra z kaz�dej sytuacji i w kaz�dych okolicznościach.

Mi�ość erotyczna ods�ania ciekaw �a dychotomie� mi�ości – zawartej w niej
aktywności i bierności. Z jednej strony jest „niesiona” przez pope�d i poz� �ada-
nie, tylko ulega sile, nie musi jej pobudzać. Z drugiej strony w duz�ym stop-
niu angaz�uje osobe�, gdyz� zmusza j �a do dokonywania wyborów, do ci �ag�ego
czuwania, aby utrzymać te� mi�ość na poziomie osobowym, aby trwać w po-
stawie czystości, czyli nietraktowania drugiej osoby jako przedmiotu uz�ycia.
Wreszcie, w perspektywie mi�ości doskona�ej, nak�ania cz�owieka do uczynie-
nia czegoś, co wydaje sie� niemoz�liwe – zrezygnowania z siebie, podarowania
siebie drugiej osobie. Ten akt samorezygnacji dokonuje sie� w przestrzeni
wolności, jest wyrazem aktywności, a nie bierności czy zniewolenia i pokazu-
je, z�e wkraczamy tu w obszar lez� �acy na przeciwleg�ym krańcu od koniecz-
nych, nieświadomych, instynktownych aktów natury.

Mi�ość macierzyńska. Jest ona – obok innych postaci mi�ości rodzinnej
takich jak ojcowska, dziecie�ca, braterska – najbardziej naturalnym wyrazem
mi�ości, w tym znaczeniu, z�e jest stale obecna w z�yciu cz�owieka. Mi�ość
macierzyńska sie�ga bardzo g�e�boko w „nature� kobiety” – jest w duz�ej mierze
podarowana matce jako skutek uczestnictwa kobiety w misterium powstawa-
nia z�ycia. Logika tej mi�ości na p�aszczyźnie naturalnej prowadzi od jedności
cielesnej i bliskości do rozdzielenia i oddalenia. Juz� sam poród jest rozdziele-
niem, tak jak jest nim usamodzielnianie sie� dziecka w procesie dojrzewania
i wreszcie jego odejście z domu. Mi�ość matczyna – spontaniczna, ciep�a,
trwa�a, bezwarunkowa – wed�ug Fromma daj �aca nie tylko to, co konieczne
do z�ycia, a wie�c „mleko”, ale równiez� i „miód”, a wie�c „s�odycz z�ycia”9,
w mniejszym stopniu niz� mi�ość ojcowska musi uczyć sie� jak z�yć mi�ości �a,
„wie” to instynktownie. Jest równiez� w wie�kszym stopniu „pewna”, z�e ma

9 Zob. E. F r o m m, O sztuce mi�ości, Poznań: Rebis 2007, s. 57-60.
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prawo do okazywania mi�ości i otrzymywania jej od dziecka – ma bowiem
ku temu obiektywne podstawy: naturaln �a biologiczn �a i uczuciow �a wie�ź
z dzieckiem. Jest natomiast naraz�ona na cierpienie zlekcewaz�enia mi�ości,
jeśli ktoś uznaje j �a wy� �acznie na poziomie biologicznym i nie podejmuje
wysi�ku, aby potwierdzić to jako wolna osoba. I sama matka moz�e utrudniać
takie potwierdzanie, kiedy chce utrzymywać te� wie�ź na poziomie biologicz-
nym, wiedz �ac, z�e tam jest jej bezpiecznie nalez�na, jest nie do obalenia, moz�e
trwać w mi�osnej zaborczości i nie dopuszczać do usamodzielnienia sie� dziec-
ka. Kosztem mi�ości matczynej jest wie�c pozwolenie na odejście, usamodziel-
nienie sie� dziecka. Ten sam cie�z�ar musi znosić wychowawca, któremu zalez�y
na prawdziwej dojrza�ości wychowanka.

Mi�ość ojcowska – wed�ug Fromma mniej konkretna, bardziej ch�odna
i „obiektywna”, wymagaj �aca, warunkowa10, moz�e stać sie� wzorem tego
aspektu wychowania, który S. Kunowski określa jako „prowadzenie wzwyz�
– agos”11. Jest on zwi �azany ze zdobyciem autorytetu oraz umieje�tności �a
określania granic i stawiania wymagań. Mi�ość ojcowska moz�e być w wie�k-
szym stopniu niz� macierzyńska wzorem mi�ości czynnej. Ta mi�ość ryzykuje,
z�e nie zostanie zrozumiana i przyje�ta, gdyz� jej racja (jestem twoim ojcem) jest
zbyt s�abo osadzona w naturze (biologii i psychice) cz�owieka, aby mog�a być
sama z siebie uzasadnieniem dla roszczeń ojcowskich: wiarygodności, pos�u-
szeństwa, szacunku. Mi�ość ojcowska musi sie� wykazać – zdobyć autorytet
i nieustannie go podtrzymywać, i być przygotowana na krytyke�; w tej mi�ości
waz�na jest świadomość antynomii mie�dzy konieczności �a posiadania w�adzy
(kierowania, prowadzenia, oceny, krytycznego spojrzenia) a uznaniem w�asnej
niedoskona�ości, niemoz�liwości dobrego wype�nienia tego zadania. Jest wie�c
tu równiez� miejsce na kryzys (a faktycznie na świadomość niedoskona�ości,
poraz�ki), kiedy ta antynomia wyjdzie na jaw, a wyjść musi. Dziecko (wycho-
wanek) dojrzewa bowiem, chce sie� usamodzielnić, odróz�nić od rodziców
i dlatego jest coraz bardziej (czasem niesprawiedliwie) krytyczne – cierpienie
matki to odejście dziecka, cierpienie ojca to niesprostanie zadaniom; musi
wie�c czekać az� dziecko zrozumie i przebaczy, z�e nie by� doskona�ym ojcem
(bo zwykle lub nigdy? nie jest to moz�liwe). Musi tez� umieć pokazać, z�e
ojcostwo jest zadaniem, które zosta�o mu powierzone, a ostatecznie to nie on
jest Nauczycielem i Mistrzem.

10 Tamz�e, s. 50-54.
11 Zob. S. K u n o w s k i, Podstawy wspó�czesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo

Salezjańskie 2000, s. 174-175, 245-259.
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Mi�ość dziecie�ca. Ufna, ca�kowicie oddana, zalez�na jest najlepszym wzo-
rem mi�ości-potrzeby (mi�ości biernej). Ale takz�e jej ca�kowitości i bezintere-
sowności, gdyz� wydaje sie�, z�e dziecko w pierwszym okresie kocha rodziców
ca�ym sob �a i „za nic”. Jest ona jeszcze pod pewnym wzgle�dem szczególna
– ods�ania bezbronność mi�ości. Dziecko, które z obiektywnych powodów jest
(powinno być) owocem mi�ości, znajduje sie� poniek �ad w jej centrum. Kaz�dy
akt skierowany przeciw mi�ości jest równocześnie uderzeniem weń. Kaz�da
nieprawid�owość mi�ości rodziców rani przede wszystkim dziecko, które nie
z w�asnej winy czy zas�ugi jest w centrum tego dramatu rozgrywaj �acego sie�
mie�dzy dwojgiem ludzi. Oni mog �a przychodzić, odchodzić, walczyć o swoje
prawa, kwestionować i zrywać � �acz �ac �a ich wie�ź. S �a wolni. Ono jest zalez�ne
od tej wolności, jest zawsze „pomie�dzy”, śmierć mi�ości mie�dzy rodzicami
to bezpośredni cios zadany dziecku. Warto równiez� dodać, z�e mi�ość dziecie�-
ca pozwala przejść kryzys mi�ości, zw�aszcza ojcowskiej – uświadamia, z�e nie
wystarcz �a same czyny mi�ości, lecz trzeba zniz�yć sie� do poziomu dziecka,
aby zrozumieć, iz� mi�ość najpierw zosta�a podarowana, z�e w�asne ojcostwo
moz�na zrozumieć z pozycji dziecka; dopiero ono potrafi dostrzec, na czym
polega „promieniowanie ojcostwa”12.

Mi�ość braterska. Takz�e i w tym przypadku na naturalnej wie�zi � �acz �acej
rodzeństwo moz�e i powinna powstać wie�ź osobowa, która stanowi coś w ro-
dzaju „naturalnej przyjaźni”. Nie bez powodu przyjaźń nazywa sie� „brater-
stwem”. W kaz�dym razie braterstwo spe�nia wszystkie trzy warunki przyjaźni
podane przez św. Tomasza13. Jest wie�c relacj �a z�yczliwości, wyste�puje
w niej wzajemność i obcowanie ze sob �a. Wprawdzie w aspekcie doskona�ości
to przyjaźń jest waz�niejsza i doskonalsza niz� braterstwo, gdyz� jest oparta na
tym, co wyz�sze duchowo i mocniej wi �az� �ace, jednak z genetycznego punktu
widzenia pierwsze jest braterstwo. Najpierw poznajemy i rozumiemy braci
i siostry, potem spotykamy przyjació�. �atwiej nam zrozumieć, czym jest bra-
terstwo niz� sama przyjaźń, która bez obrazowych porównań do konkretnego
z�ycia rodzinnego by�aby nieco abstrakcyjna. To przyjaciel jest „jak brat”,
a nie brat jest „jak przyjaciel”. W braterstwie rozpoznajemy przyjaźń, gdyz�
w naturalny sposób s �a w nim zawarte „zal �az�ki przyjaźni”.

12 Pokazuje to Karol Wojty�a w Promieniowaniu ojcostwa (Poezje i dramaty, Kraków:
Wydawnictwo Znak 1979, s. 228-258).

13 Por. J. W o r o n i e c k i, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin: RW KUL 1986,
t. II/1, s. 208.
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II. ISTOTA MI�OŚCI

– MI�OŚĆ T�UMACZY SIE� PRZEZ MI�OŚĆ

Naturalne przejawy mi�ości pozwalaj �a nam zrozumieć, czym jest sama mi-
�ość, moz�na sie� zastanawiać, czy wre�cz nie s �a jedyn �a drog �a do jej zrozumienia,
skoro mi�ość sama w sobie nie jest „st �ad”14. Spróbujmy wskazać pewne cechy
mi�ości, które zbliz�aj �a nas do ods�onie�cia jej istoty – choć nigdy nie be�dzie ono
pe�ne15. Najpierw kilka uwag na temat relacji mi�ości do rozumu.

Mi�ość wzmaga si�y rozumu. Mi�ość jest przedmiotem woli, z tego powo-
du jest równiez� dana poznawczo, zgodnie z zasad �a, z�e to, co chciane, musi
być w pewien sposób poznane (nil volitum nisi cognitum). Takz�e mi�ość jest
doste�pna w�adzy poznawczej, czyli rozumowi. Warto jednak pamie�tać o dwu
ograniczeniach. Pierwsze wynika ze specyfiki poznania: w tradycji klasycznej
prawda jest przyjmowana przez podmiot, który pozostaje w pozycji „biernej”,
to prawda „dzia�a”, podmiot odbiera. Inna jest specyfika oddzia�ywania na
wole�: dobro porusza wole�, poci �aga j �a ku sobie – odpowiedź woli jest wie�c
aktywna. Mi�ość dzia�a przede wszystkim na wole�, jej oddzia�ywanie na ro-
zum jest w pewnym sensie „niew�aściwe”; neutralność i „obiektywność”
rozumu jest naturalna, kiedy chodzi o przedmioty poznania, nie wydaje sie�
w�aściwa ze wzgle�du na „przedmiot”, jakim jest mi�ość. Mi�ość „domaga sie�”
aktywnej odpowiedzi, zaangaz�owania, „pójścia za ni �a”. Drugie ograniczenie
wynika ze wspomnianej juz� wcześniej niedoste�pności – mi�ość przekracza
naturalne zdolności rozumu, nie jest on wie�c nigdy „spe�niony” poznawczo,
musi akceptować niedosyt i brak, które zawsze be�d �a towarzyszyć aktom po-
znania mi�ości. Nie jest jednak tylko tak, z�e rozum doznaje „upokorzenia” ze
strony mi�ości, musi uznać swoj �a niz�szość, niedoskona�ość. W relacji tej
zawiera sie� równiez� rys pozytywny: mi�ość „otwiera” rozum, wyostrza go
i wzmacnia jego si�y. Mi�ość „prześciga” rozum – jak pisze o. J. Woro-
niecki16, ale z�e nie chodzi tu o konkurencje� i zwycie�stwo, moz�e ona dzie�ki
temu, z�e „biegnie przodem”, poci �agać rozum za sob �a, pokazywać mu ściez�ki,

14 W�aściwie nalez�a�oby przedstawić uzasadnienie i krytyke� tego za�oz�enia, w tym miejscu
nie jest to moz�liwe, co najwyz�ej moz�na odwo�ać sie� do doświadczenia i przez�ycia mi�ości,
które ujawniaj �a wystarczaj �aco wiele przyk�adów uzasadniaj �acych teze�, z�e mi�ość jest sprzeczna
z „logik �a świata” i przekracza kategorie ludzkiego rozumu.

15 Korzystam tu z myśli Karola Wojty�y, Tomasza z Akwinu, Josefa Piepera, Clive’a S. Le-
wisa, Jeana Guittona, Gabriela Marcela, Ericha Fromma, Paw�a Florenskiego, zw�aszcza jednak
z pracy Hansa Ursa von Balthasara, Wiarygodna jest tylko mi�ość (Kraków: WAM 1997).

16 W o r o n i e c k i, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, s. 237-238.
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które bez tej pomocy by�yby dla niego ma�o doste�pne lub wre�cz zakryte. To
„wzmoz�enie świat�a w rozumie” dokonuje sie� przez mi�ość i dzie�ki temu
poznanie moz�e stać sie� m �adrości �a, a wgl �ad w prawde� staje sie� pragnieniem
jej posiadania i urzeczywistniania, czyli z�ycia poznan �a prawd �a.

Mi�ość jest wolna. Jest to jeden z powodów, dla których mi�ość jest nie-
odgadniona. I chodzi tu o kaz�d �a jej postać, której sprawca jest osob �a. Mi�ość
jest wolna w podwójnym znaczeniu: przedmiotowym i podmiotowym. Przed-
miotowym, gdyz� nie wiadomo, jaka be�dzie treść odpowiedzi; mi�ość jest
twórcza i cze�sto zaskakuje daj �ac rozwi �azania, których nikt sie� nie spodziewa�.
Nawet jeśli moz�na niekiedy odnieść wraz�enie, z�e wiadomo, co nalez�y uczynić
kieruj �ac sie� mi�ości �a, to jest to s�uszne tylko na pewnym stopniu ogólności.
Nigdy nie moz�na przewidzieć, jaka be�dzie konkretna odpowiedź, „co” przy-
niesie wolny czyn. Jest równiez� wolna podmiotowo, poniewaz� ten, kto spe�nia
czyn mi�ości, z�yje wolności �a. Moz�e wie�c być tak, z�e „odpowiedź mi�ości”
jest ca�kiem pospolita, nie zawiera niczego oryginalnego, niczym nie zaska-
kuje. Ale taki os �ad jest zewne�trzny, wewne�trzny nonkonformizm mi�ości
polega na tym, z�e „nie przejmuje sie�” jak zostanie przyje�ty jej czyn, czy
be�dzie dostatecznie efektowny i oryginalny dla innych. To „nieogl �adanie sie�”
na innych jest równiez� przyczyn �a jej problemów. Oznacza bowiem brak wyra-
chowania, naraz�enie sie� na ryzyko niezrozumienia, nie przyje�cia, odrzucenia.
Ojciec, który z potrzeby serca wybiega naprzeciw syna marnotrawnego, nara-
z�a sie� na gniew starszego z synów, który nie jest w stanie zrozumieć tej
logiki mi�ości17. Wiele innych czynów mi�ości wydaje sie� nie do przyje�cia
tym, którzy kieruj �a sie� ludzk �a tylko „roztropności �a”; ci odchodz �a do swoich
zaje�ć, mówi �ac: „Trudna jest ta mowa. Któz� moz�e jej s�uchać”18.

Mi�ość budzi mi�ość. Najbardziej charakterystycznym rysem mi�ości jest
chyba ten, z�e mi�ość moz�e być rozpoznana wy� �acznie przez mi�ość. H. Urs von
Balthasar pisze o osobliwym kre�gu, w którym mi�ość sama siebie ods�ania
i równocześnie daje „narze�dzia”, aby zosta�a rozpoznana. „Jeśli matka przez
wiele dni i tygodni uśmiecha�a sie� do dziecka, pewnego dnia jako odpowiedź
otrzymuje jego uśmiech. Ona w sercu dziecka obudzi�a mi�ość...”19 – ten natu-
ralny obraz ujawnia „mechanizm” budzenia sie� mi�ości. Jednakz�e nie mog�oby
sie� to dokonać, gdyby w cz�owieku nie tkwi� jakiś zarodek mi�ości podarowany
mu przez Boga. Bez tego „śladu boskości” w nim (imago Dei) cz�owiek nie

17 Por. �k 15, 11-32.
18 J 6, 60.
19 H. U r s v o n B a l t h a s a r, Wiarygodna jest tylko mi�ość, Kraków: WAM 1997,

s. 61.
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by�by w stanie odczytać je�zyka mi�ości. Relacja cz�owieka do budz �acej sie�
w nim mi�ości nie jest prost �a relacj �a „posiadania”. „[…] on [cz�owiek] nie ma
jej nigdy tak, iz� móg�by określić j �a jako swoj �a moz�liwość, któr �a rozporz �adza.
Posiada j �a, ale nie w sposób zewne�trzny, lecz tylko dlatego, z�e ona posiada go
w g�e�bi jego duszy, interius intimo meo”20. Ta darowana mi�ość „ubiera sie�
w niemoc” po to, by oddać inicjatywe� ukochanemu21. Te� pedagogie� mi�ości
sprowadzon �a do ludzkiego poziomu mog �a przypominać skryte zabiegi rodziców,
by dziecko otrzyma�o – jakoś mimochodem – to wszystko, co jest potrzebne,
aby mog�o im przygotować prezent. Jeśli gdzieś moz�na znaleźć wewne�trzn �a
miare� mi�ości, to jest ni �a sama mi�ość. Wtedy, choć troche� staje sie� „zrozumia-
�e”, z�e nie ma ona granic, z�e „mi�ość wzrasta poprzez mi�ość”22.

Mi�ość polega na „przezwycie�z�aniu siebie”. Moz�na odnaleźć równiez�
filozoficzn �a formu�e� mi�ości, która wprawdzie nie ods�ania jej istoty, ale
pozwala lepiej rozumieć strukture� i „technologie�” czynów mi�ości, a dzie�ki
temu formu�a ta moz�e mieć znaczenie pedagogiczne, pozwala „uczyć sie�”
mi�ości (z zastrzez�eniem, z�e nie moz�na jej sie� nauczyć). Mi�ość realizuje sie�
poprzez „odejście od siebie”, „porzucenie «ja»”, „zapomnienie o sobie”.
Karol Wojty�a wskazuj �ac na najdoskonalsz �a postać mi�ości – oblubieńcz �a,
mówi o oddaniu siebie, swojego „ja” drugiemu, równocześnie dodaj �ac, z�e jest
to ontycznie niemoz�liwe, bowiem „ja” jest nieprzekazywalne i nieodste�p-
ne23. Dodaje równocześnie, z�e dzie�ki takiej „niewoli” „ja” nie niszczy sie�,
lecz rozwija i bogaci. Benedykt XVI pisze, z�e jest to wychodzenie z „ja”
zamknie�tego w samym sobie, w kierunku wyzwolenia „ja”, w darze z siebie
w kierunku ponownego znalezienia siebie24. Pawe� Florenski mówi zaś, z�e
metafizyczna natura mi�ości polega na przezwycie�z�eniu nagiej samotoz�sa-
mości „Ja = Ja” i wychodzeniu z siebie oraz na zerwaniu kajdan ludzkiej
skończonej samości25. W�aściwie w akcie kaz�dej mi�ości, nawet wówczas,
kiedy dotyczy to rzeczy, które tylko sie� „lubi”, jest moment „zapomnienia
o sobie” i skupieniu sie� na przedmiocie mi�ości. W najbardziej radykalnej
formie oznacza to ca�kowite oddanie siebie, ale o tym moz�emy mówić chyba
tylko w perspektywie religijnej, takie bowiem powierzenie sie� drugiemu cz�o-
wiekowi w pe�ni i ca�kowicie nie tylko by�oby wielce ryzykowne ze wzgle�du

20 Tamz�e, s. 103.
21 Tamz�e, s. 111.
22 B e n e d y k t XVI, Deus Caritas est (Bóg jest mi�ości �a), 18.
23 W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, s. 88-89.
24 Deus Caritas est (Bóg jest mi�ości �a), 6.
25 P. F l o r e n s k i, Filar i podpora prawdy, Warszawa: KR 2009, s. 76.
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na jego u�omność (przygodność), ale równiez� nosi�oby cechy nieuprawnione-
go jego ubóstwienia.

Mi�ość jednoczy. Moz�na natomiast powiedzieć, z�e wzajemne oddanie „ja”
i „ty” prowadzi do zjednoczenia. Jedność jest znamienna dla mi�ości, nie
wydaje sie� jednak, aby by�a jej istot �a, raczej jest skutkiem. Trudno by�oby
zrozumieć, sk �ad p�yne��aby niezwyk�a si�a mi�ości poci �agaj �aca wole�, gdyby
mia�a polegać na „jednoczeniu”. Tak mog�aby wygl �adać mi�ość opisywana
z zewn �atrz. Zjednoczenie osób kochaj �acych sie� moz�e być dla nich źród�em
upajaj �acej radości, lecz radość ta nie jest jedności �a. W mi�ości odre�bność
osób nie znika i nie zostaje zamazana i wch�onie�ta przez ogarniaj �ac �a je jed-
ność; jednoczenie polega raczej na tym, z�e osoby pozostaj �ac sob �a „przenikaj �a
sie�” nawzajem, „bytuj �a w sobie”, „udzielaj �a sie� sobie”26. Jednak nie mog�o-
by tak być, gdyby nie zachowa�y swej toz�samości i swoistości. Pozostaj �a
osobami (osobno), tyle z�e ta „osobność” nie dzieli osób, lecz � �aczy. Gdyby
nie zachowa�y swoistości, nie mówilibyśmy o po� �aczeniu, lecz o monolitycz-
nej jedności, o poch�onie�ciu przez jedność. Zachowanie tej swoistości jest
waz�ne dla zdrowego rozumienia mi�ości oblubieńczej mie�dzy me�z�czyzn �a i ko-
biet �a, ale takz�e dla zabezpieczenia sie� przed wynaturzeniami zbyt zaborczej
mi�ości macierzyńskiej czy ojcowskiej, a równiez� przed uznaniem za mi�ość
niewolniczej podleg�ości i poddania, w którym z bierności, wygody, lenistwa
czy strachu rezygnuje sie� z posiadania siebie i panowania sobie. To, co moz�e-
my wiedzieć o mi�ości, pokazuje, z�e mi�owanie nie jest jedn �a z cnót, lecz jest
tym, co kaz�dej cnocie daje doskona�ość i przerasta je. I z�e sama mi�ość moz�e
i powinna być przedmiotem mi�ości jako podstawa, zasada doskona�ości i jej
cel, równiez� w rodzinie i w wychowaniu, tak z�e moz�emy za św. Tomaszem
powiedzieć, iz� „mi�ości �a mi�ujemy mi�ość”27.

III. KONFLIKT NATURA – OSOBA

Mi�ość naturalna (wlana) jest zarodkiem mi�ości i nie moz�e sie� rozwijać
opieraj �ac sie� wy� �acznie na naturze28 cz�owieka, gdyz� wtedy �atwo moz�e ulec

26 Por. W o j t y � a, Promieniowanie ojcostwa, s. 245-249; W o r o n i e c k i, Kato-
licka etyka wychowawcza, t. II/1, s. 202-204. Zob. tez�: S t a r n a w s k i, Prawda jako
zasada wychowania, s. 190-194, 398-404.

27 T o m a s z z A k w i n u, Suma teologiczna, II-II, 25, 2.
28 Mam świadomość trudności zwi �azanych z zestawieniem poje�ć „natura” i „osoba”. S �adze�,

z�e ich źród�o tkwi nie tyle w niedostrzeganiu „filozoficznego” i „przyrodniczego” znaczenia
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zniekszta�ceniu i zwyrodnieniu, staj �ac sie� nawet czymś przeciwnym mi�ości.
I tak mi�ość siebie moz�e sie� wynaturzyć i zmienić w egoizm, mi�ość erotycz-
na – w poz� �adliwość, a wszelkie postacie mi�ości rodzinnej – w zaborczy
izolacjonizm. Potrzeba zatem, aby „ziarna mi�ości” ukryte w naturze poddane
by�y czujnej i wytrwa�ej w�adzy cz�owieka, który potrafi przenieść je i rozwi-
n �ać na poziomie osoby. Mi�ość daje woli dynamike�, która potrafi kaz�dy wysi-
�ek uczynić przyjemniejszym i �atwiejszym. Tak dzieje sie� równiez� w dziedzi-
nie wychowania. I tu równiez� potrzeba czujności i przezorności, aby utrzymać
w�aściwy kierunek rozwoju i by naturalne si�y nie zaw�adne��y ca�kowicie
cz�owiekiem, nie sprowadzi�y go na manowce. Wiele nurtów wspó�czesnej pe-
dagogiki, pomijaj �ac – być moz�e w s�usznej intencji zachowania religijnej
neutralności – koncepcje� grzechu pierworodnego, nie potrafi dostrzec jego
antropologicznych skutków i �udzi sie� co do w�aściwej pozycji cz�owieka
w świecie: zawyz�a sie� jego moz�liwości s �adz �ac, z�e jest on zdolny do natural-
nej „samorealizacji” i równocześnie zaniz�a sie� je, odmawiaj �ac mu zdolności
skutecznego panowania nad sob �a i powracania na w�aściwy kurs (zw�aszcza
jeśli s �adzi sie�, z�e nie istniej �a z�adne kryteria, które pozwoli�yby określić jakiś
kierunek jako „w�aściwy”). Moz�na uznać to za rodzaj „b�e�du antropologiczne-
go”, a wie�c takiego, którego korzenie tkwi �a w niew�aściwym określeniu istoty
cz�owieka. Pedagogika cze�sto sytuuje cz�owieka tylko w obre�bie „świata”, nie
dostrzegaj �ac, z�e jest w nim element radykalnej „inności” („ślad” nieskończo-
ności: transcendencja poznania, wolności, mi�ości), i stosuje do oceny cz�o-
wieka wy� �acznie „światowe” kryteria: rozwijania zdolności, umieje�tności
wpisania sie� w logike� poste�pu ekonomicznego, dobrobytu, wygody itp. Pomi-
ja wyste�puj �ac �a w nim dysproporcje�, przeciwstawienie, rozdarcie, istnienie
w nim samym zagraz�aj �acych mu wrogich si� – uznaj �ac, z�e frustruj �a one,
niszcz �a cz�owieka, blokuj �a rozwój jego twórczych moz�liwości. To wewne�trzne
napie�cie, „rozdwojenie”, dochodzi do kulminacji w świadomości moralnej,
a wie�c w dostrzez�eniu nieusuwalnej dychotomii mie�dzy spe�nieniem i niespe�-
nieniem, mie�dzy dobrem i z�em, i konieczności radykalnego wyboru mie�dzy

natury, ile znacznie g�e�biej. „Iskrzenie” wyste�puje w zestawieniu poje�ć „natura” i „wolność”.
Cz�owiek jest wolny „z natury”, paradoksalność wolności polega jednak na tym, z�e ta naturalna
wolność nie wystarcza; po pierwsze � musi być ona „potwierdzona” (zaktualizowana) w�asnym
sprawstwem podmiotu, a po drugie � wolne akty osoby mog �a skierować sie� przeciw „natural-
nym sk�onnościom”. Jak g�e�boko w samym cz�owieku moz�e sie�gać ten akt sprzeniewierzenia
sie� w�asnym naturalnym d �az�eniom np. do dobra i prawdy, to osobne zagadnienie. Moz�na
powiedzieć, z�e tak rozumiana opozycja osoba–natura to najs�abszy i zarazem najsilniejszy
punkt personalizmu, ods�ania bowiem dychotomie� tkwi �ac �a w samym cz�owieku.
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nimi29. Nic wie�c dziwnego, z�e usuwa sie� konsekwentnie moralność, a wie�c
obiektywne odniesienie do dobra i z�a ze świadomości wspó�czesnego cz�o-
wieka. Tymczasem doświadczenie moralności, rozumiane jako „konflikt cz�o-
wieka z samym sob �a”, moz�na interpretować zupe�nie inaczej: ujawnia ono
jego dynamizm, zdystansowanie sie� wobec natury i otwarcie na rzeczywistość
absolutn �a. Nie jest tez� dla cz�owieka zgubne. Jez�eli rozdwojenie takie: „ja”
przeciwko „ja” bywa trudne i nawet bolesne, to niemniej jest ono twórcze
i na wskroś ludzkie: odpowiada w�aściwej dynamice osoby, jest dla niej sa-
mej, a pośrednio i dla innych, świadectwem w�aściwej osobie egzystencji30.

Przejście z poziomu natury na poziom osoby jest konieczne. Oznacza ono
nie tylko „obudzenie osoby”, ale takz�e postawienie jej w sytuacji podejmowa-
nia koniecznych dychotomicznych wyborów moralnych31. Jeśli s�uszna jest
koncepcja wolności, wed�ug której ta najistotniejsza dla cz�owieka w�asność
nie jest absolutem, jak chcia�by Fryderyk Nietzsche, lecz jest „dla mi-
�ości”32, to znaczy, z�e osi �a świadomej ludzkiej egzystencji i zasad �a jego
doskonalenia pozostaje ci �ag�y wybór „za” lub „przeciw” mi�ości. Wybór ten
nie dokonuje sie� jednak spontanicznie, lekko, mimochodem. W samym cz�o-
wieku i w świecie dzia�a wiele si�, które usi�uj �a prze�amać moc mi�ości i nie
zawsze wychodzi ona z tych starć „zwycie�ska”. Przeciwnie, jej znakiem jest
krzyz�, który dla wielu jest potwierdzeniem jej s�abości i przegranej. Wspó�-
czesne zw�aszcza doświadczenie cz�owieka, przyt�oczone nadmiarem okru-
cieństw, przemocy, totalitaryzmów, nie daje mocnego przekonania o jej „suk-
cesie”, a w kaz�dym razie w przekonywaj �acy sposób dowodzi istnienia kon-
fliktu mie�dzy mi�ości �a a „si�ami nie-mi�ości”.

Taka diagnoza prowadzi nas do wniosku, z�e mi�ości naturalnej nie da sie�
wprowadzić na poziom osoby w sposób „�agodny”, bezkonfliktowy. Jej reali-
zacja wymaga odwagi zmierzenia sie� z si�ami jej przeciwnymi, niekiedy
stanowczości, zawsze niemal ofiarności i wyrzeczeń, które w momencie kry-
tycznym prowadz �a do „samounicestwienia «ja»”, w chrześcijańskim je�zyku

29 O doświadczeniu moralności jako zetknie�ciu sie� ze sfer �a absolutn �a zob.: K. W o j t y-
� a, Problem teorii moralności, w: W nurcie zagadnień posoborowych, red. B. Bejze, t. III,
Warszawa: Wydawnictwo ss. Loretanek-Benedyktynek 1969, s. 217-249.

30 Tamz�e, s. 228.
31 Moralność w etyce klasycznej jest w swej istocie „czarno-bia�a”, gdyz� istniej �a tylko

dwie wartości moralne: dobro moralne (przez które sam cz�owiek „staje sie� dobry”) albo nie-
dobro.

32 Por. rozdzia� ósmy Pamie�ci i toz�samości (Kraków: Wydawnictwo Znak 2005) tak
w�aśnie zatytu�owany.



21FILOZOFICZNE PODSTAWY WYCHOWAWCZEGO ASPEKTU MI�OŚCI

– do krzyz�a. „Na Krzyz�u dokona�o sie� najpierw przekreślenie s�owa świata
poprzez ca�kiem inne S�owo, którego świat za z�adn �a cene� nie chce s�yszeć”.
Świat ma w�asn �a logike�, która nie przyjmuje konieczności krzyz�a i śmierci.
„Z� ycie świata, które chce z�yć, zanim umrze, nie znajduje jednak w sobie
nadziei […] na uczynienie nieśmiertelnym tego, co doczesne”33.

IV. ETAPY MI�OŚCI – DWIE PEDAGOGIE

To, co zosta�o powiedziane wcześniej, sk�ania równiez� do wniosku, z�e
zadanie „personalizacji” mi�ości naturalnej moz�e być wype�nione nie tyle
przez zewne�trzne zabiegi, ile na drodze, która wymaga samorefleksji, rozpoz-
nania w�asnych zdolności i ograniczeń, świadomości ulegania pokusom
i mechanizmom samooszukiwania sie�, a wie�c prowadzi do zidentyfikowania
„wewne�trznego wroga”. Powinna wie�c uwzgle�dniać forme� pracy nad sob �a
realizowan �a na drodze z�ycia wewne�trznego. Pedagogia chrześcijańska pod-
suwa tak �a droge�, wyróz�niaj �ac na niej trzy etapy.

Trzy etapy doskonalenia. Oczyszczenie, oświecenie, zjednoczenie � to
trzy etapy jednej drogi doskonalenia sie�34. Pierwszy etap: oczyszczenie
oznacza przezwycie�z�enie moralnego z�a, zwalczanie grzechu; jest to wie�c
poniek �ad droga negatywna, na której cz�owiek skupia sie� na zwalczaniu
przeszkód utrudniaj �acych aktualizacje� mi�ości, „walczy” wie�c z si�ami prze-
ciwstawnymi mi�ości, przede wszystkim w sobie samym. Droga oświecenia
oznacza dostrzez�enie pozytywnego świat�a wartości i kierowanie sie� nim
bardziej niz� ograniczeniami zakazów. „Wartości s �a bowiem tymi świat�ami,
które rozjaśniaj �a bytowanie, a w miare� jak cz�owiek pracuje nad sob �a, coraz
intensywniej świec �a na horyzoncie jego z�ycia”35. Trzecim etapem jest zjed-
noczenie, czyli kontemplacja, doświadczenie Boz�ej mi�ości. Te trzy drogi
wyznaczaj �a zarazem trzy oblicza wolności i mi�ości. Na etapie oczyszczenia
wolność jest przeciwstawianiem sie� bierności, z� �adzom i pokusom, a mi�ość
przybiera postać walki polegaj �acej na powstrzymaniu sie� przed nienawiści �a
i przed wszystkim, co niszczy i zagraz�a mi�ości. Na etapie oświecenia wol-
ność jest panowaniem nad światem i nad sob �a, a mi�ość jest twórczym tru-
dem urzeczywistniania wartości; jest to mi�ość czynna, w której cz�owiek jest

33 U r s v o n B a l t h a s a r, Wiarygodna jest tylko mi�ość, s. 107.
34 Zob. J a n P a w e � II, Pamie�ć i toz�samość, s. 33-37.
35 Tamz�e, s. 35.
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sprawc �a czynów, podejmuje odpowiedzialność, rozwija swoje cnoty. Na trze-
cim etapie – zjednoczenia – wolność jest spe�nieniem, dociera do swego
kresu (jest dla mi�ości), a mi�ość jest bardziej doznawaniem (kontemplacj �a)
niz� dzia�aniem, jest radowaniem sie� uczestnictwem w mi�ości.

Pedagogia negatywna. Te trzy drogi przenikaj �a sie�, ale zasadniczo stano-
wi �a one droge� wzrostu: od oczyszczenia poprzez oświecenie ku zjednoczeniu.
Wydaje sie�, z�e drogi oczyszczenia i oświecenia wyznaczaj �a odmienne w for-
mie pedagogie; czy w przypadku drogi zjednoczenia moz�na w ogóle mówić
o jakiejś pedagogii, to sprawa dyskusyjna. Ten etap doskonalenia zdaje sie�
wyrastać ponad jak �akolwiek pedagogie� ludzk �a, przerasta on równiez� prace�
samowychowania. Droga oczyszczenia skupia sie� przede wszystkim na usu-
nie�ciu tego, co przeszkadza na drodze doskonalenia. Jest w pewnym sensie
„walk �a z wrogiem”, przy czym „wróg” ten dzia�a od wewn �atrz, jest jak zdraj-
ca, który, przenikaj �ac do świadomości, fa�szuje poznanie, zamazuje ostrość
widzenia, os�abia czujność, zniekszta�ca poruszenia woli, kusi miraz�ami.
Wychowanie (i samowychowanie) oznacza tu uchronienie sie� przed zagroz�e-
niami ze strony cia�a (poz� �adliwość cia�a), świata (poz� �adliwość oczu) i swego
„ja” (pokusa ubóstwienia siebie, pycha z�ywota). Jest to pierwszy, konieczny
etap na drodze wzrastania. Wychowanie na tym etapie w wie�kszym stopniu
wymaga pomocy z zewn �atrz, która moz�e przyjmować forme� surowości, sta-
nowczości, a w zwi �azku z tym moz�e powodować bunt jednostki, która –
s�usznie chroni �ac w�asn �a autonomie� i samodzielność – te� pomoc z zewn �atrz
czasem odbiera jako nieuprawnion �a ingerencje� i zagroz�enie dla w�asnej wol-
ności. Czy znaczy to jednak, z�e nalez�y jednostke� pozostawić samej sobie?
Skoro walczy z „w�asnym wrogiem”, moz�e być juz� zraniona i w pewnym
sensie „zamroczona”, i z kaz�d �a chwil �a si�y jej mog �a s�abn �ać. Odmowe� pomo-
cy moz�na by porównać do postawy lekarza, który che�tnie podejmowa�by sie�
leczenia ran zadanych na polu bitwy, ale odmawia, kiedy dowiaduje sie�, z�e
chodzi tu o chorobe�, która rozgrywa sie� tylko wewn �atrz organizmu.

Przede wszystkim trzeba zwrócić uwage�, z�e chodzi tu zwykle o sytuacje
charakteryzuj �ace sie� dychotomi �a moraln �a. Nie jest to wie�c – tak jak w peda-
gogii pozytywnej – wybór wie�kszego dobra, ale wybór mie�dzy dobrem
i z�em. Dla tej pedagogii charakterystyczne s �a zakazy i nakazy: nie wolno,
nie powinieneś, musisz. Pedagogiczne (i moralne) dzia�anie moz�e pos�ugiwać
sie� w uzasadniony sposób zakazami i nakazami wtedy tylko, kiedy chodzi
o obrone� ostatnich szańców dobra, za nimi rozpościera sie� juz� terytorium
wroga. Nie wolno ci tak zrobić, bo zdradzisz lub powinieneś tak post �apić, bo
tylko w ten sposób nie skrzywdzisz…, musisz powiedzieć prawde�, bo inaczej
staniesz sie� wspó�winny, itp. W kaz�dej z tych sytuacji chodzi o obrone� dobra,
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które inaczej zostanie zniszczone. Zrozumia�e wie�c, z�e w tej sytuacji trzeba
niekiedy stosować środki radykalne – nawet takie, które budz �a protest – aby
uchronić i przed z�em obiektywnym (wyrz �adzeniem krzywdy) i subiektyw-
nym, czyli pedagogicznym, a wie�c faktem, z�e cz�owiek obarczy sie� win �a,
dokona czynu niszcz �acego siebie (aktywnie udaremni w�asne doskonalenie
sie�). Czyz� pedagogia nie wymaga stosowania środków radykalnych, nawet
przymusu, w sytuacji, gdy ktoś bezpośrednio chce skrzywdzić drugiego, na-
k�ania do przeste�pstwa, nie tyle zache�ca, ile wre�cz zmusza do dzia�ań demo-
ralizuj �acych? Czy pedagog moz�e być tu neutralny? S �a to sytuacje graniczne,
najwie�ksz �a trudność sprawiaj �a sytuacje mniej wyraziste. Sprawy te wymagaj �a
szczegó�owego, ostroz�nego i wnikliwego zbadania. W kaz�dym razie wydaje
sie�, z�e choć pedagogia negatywna ma na swym koncie wiele b�e�dów i nad-
uz�yć, to chyba zbyt szybko i zbyt surowo zosta�a os �adzona, gdyz� w od-
powiednio zakreślonych granicach ma waz�n �a role� do spe�nienia. W�aściwym
wyrazem mi�ości mog �a być w szczególnych okolicznościach takz�e bolesne
s�owa, stanowcze z� �adania, surowe zakazy, ostry sprzeciw36 – wskazuj �a one
na granice�, której nie wolno przekraczać. Sztuka pedagogii polega na tym,
aby podejmować dzia�ania, które maj �a nie tylko charakter zewne�trzny, lecz
s �a skierowane do wne�trza cz�owieka – powinny wie�c być skierowane przeciw
z�u, które czyni (w którym uczestniczy), nigdy przeciw niemu samemu jako
cz�owiekowi. Jest to moz�e najtrudniejsze zadanie pedagogii, zw�aszcza wtedy,
kiedy musi dzia�ać sama si�a zakazów i nakazów, bez świat�a, które ujawnia-
�oby, jakie jest ich źród�o. Przekonanie kogoś, z�e nie s �a one aktem agresji
skierowanym przeciw niemu, ale chroni �a waz�ne dobra, musi opierać sie� na
sile autorytetu, najlepiej jednak, kiedy uda ukazać sie� choć skrawek wartości
stoj �acych za nimi. Nie moz�na zmusić kogoś do nierobienia „z�ych rzeczy”
(jeśli nie chce uz�ywać sie� tylko środków stosowanych do tresowania zwierz �at:
przyne�ty, strachu lub groźby), moz�na nak�onić kogoś do odst �apienia od nich,
kiedy zaufa wychowawcy lub sam dostrzez�e, z�e warto dobrze czynić. A to
znaczy, z�e pedagogia negatywna nie moz�e być nigdy tylko negatywna.

Pedagogia pozytywna. Droga oświecaj �aca oznacza nowy jakościowo etap
pedagogii. Cz�owiek od tej pory ma pote�z�nego sojusznika w sobie samym.
Zaczyna bowiem dostrzegać z coraz wie�ksz �a jasności �a, ku czemu zd �az�a.
Moz�e wprawdzie być świadomy, jak bardzo daleko jest od celu, ale ten od-
dzia�ywa na niego z coraz wie�ksz �a moc �a, im bardziej poste�puje na tej drodze.

36 Nie moz�na równiez� wykluczyć przymusu w najbardziej radykalnych okolicznościach,
kiedy zagroz�one s �a bezpośrednio waz�ne ludzkie dobra, zdrowie lub z�ycie.
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Nie widzi juz� przede wszystkim z�a, które mu zagraz�a, ale dobro, które ma
realizować – dostrzega tez�, z�e nie ma tu górnej granicy, kiedy móg�by zatrzy-
mać sie� i powiedzieć: jestem doskona�y. Nie chodzi juz� o to, aby wzmacniać
si�y, broni �ac sie� przed pokusami, ale o korzystanie z wolności skierowanej
ku dobru. Jest to jakościowa odmiana w samym podmiocie: dostrzega war-
tości, chce do nich d �az�yć i podejmuje świadom �a prace� nad sob �a. S �adze�, z�e
granice� mie�dzy pedagogi �a negatywn �a i pozytywn �a stanowi moment wkrocze-
nia w dojrza�ość, a wie�c to, co określa sie� jako inicjacje�. Chodzi wie�c o mo-
ment, w którym naste�puje wyjście spod opieki i w�adzy rodziców i jakby
„przeje�cie w�adzy nad sob �a”, wzie�cie odpowiedzialności za siebie, rozpocze�-
cie „królowania sobie”. Moz�na sie� spierać, czy moment inicjacji dokonuje sie�
w tym samym czasie, w którym naste�puje wejście na droge� oświecenia, i czy
pokrywa sie� z momentem przejścia od pedagogii negatywnej do pozytywnej.
Sprawa jest do dyskusji37. Moz�na przeciez� bronić tezy, z�e podje�cie pracy
samowychowania oraz wejście na droge� dojrza�ości osobowej (moment inicja-
cji) mog �a nast �apić znacznie wcześniej, juz� na etapie oczyszczenia. W kaz�dym
razie nie ulega chyba w �atpliwości, z�e proces dojrzewania i doskonalenia sie�
na drodze oświecenia wymagaj �a pedagogii pozytywnej, to jest takiej, która
be�dzie umacniać i wspierać, a wie�c bardziej towarzyszyć samodzielności
cz�owieka, niz� ni �a kierować i ograniczać. Si�a kieruj �aca doskonaleniem,
w znacznie wie�kszym stopniu niz� ma to miejsce w pedagogice negatywnej,
„przenosi sie�” do wne�trza podmiotu – jest ni �a wola przeniknie�ta mi�ości �a.
Proces ten samoistnie ulega wzmocnieniu, co odpowiada logice mi�ości. Sko-
ro mi�ość rodzi mi�ość, to moz�e ona wzrastać „sama z siebie”: czyn mi�ości
okazuje sie� juz� odpowiedzi �a na mi�ość, która cz�owiekowi jest wpierw dana,
inaczej nie rozumia�by bowiem mowy mi�ości. To zaś rodzi wdzie�czność za
mi�ość dan �a i j �a wzmacnia.

Optymizm wychowawczy. To, co powiedzieliśmy na temat przekszta�cenia
i „podniesienia” mi�ości naturalnej do poziomu osobowego oraz uwagi na
temat pedagogii negatywnej, moz�e prowadzić do przekonania, z�e proces wy-
chowania (i samowychowania) jest niezwykle z�mudnym, trudnym i znieche�ca-
j �acym dzia�aniem. Jeśli dodamy do tego obraz surowego i powaz�nego wycho-
wawcy, który z poczuciem wyz�szości spe�nia swoj �a „misje�”, czuj �ac sie� zara-
zem niedoceniany, nie szanowany, zbyt nisko op�acany, to trudno zrozumieć,
gdzie tu moz�na odnaleźć mi�ość, która ma być rzekomo „spre�z�yn �a” tego

37 Waz�ne jest równiez�, aby odróz�nić to, co mówimy o pedagogii pozytywnej, od stosowa-
nia pozytywnych metod wychowawczych, na co pedagogika s�usznie (choć obecnie moz�e nieco
przesadnie) k�adzie nacisk.
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procesu, który nazywamy wychowaniem. Sprzeczność, która sie� tu pojawia,
nie jest wcale b�aha, być moz�e mamy tu bowiem do czynienia z jak �aś „pod-
róbk �a” mi�ości, skoro odstrasza wychowanków, znieche�ca wychowawców
i przynosi mierne rezultaty. Prawdziwi pedagodzy juz� dawno dostrzegli istnie-
j �ace niebezpieczeństwo, formu�uj �ac prozaicznie brzmi �ace wymaganie: opty-
mizmu wychowawczego. Moz�e on przybierać róz�n �a postać. Wskaz�my trzy
jego aspekty i zarazem trzy linie uzasadniaj �ace potrzebe� optymizmu: pragma-
tyczn �a, psychologiczn �a i ontyczn �a. Z pragmatycznego punktu widzenia jest
on warunkiem koniecznym podejmowania pracy wychowawcy: optymizm
polega tu na trwa�ym i wci �az� ponawianym przekonaniu, z�e podejmowana
praca przyniesie pozytywny skutek. Jeśli nie teraz, to później. Jest to wyraz
nadziei wychowawcy, z�e jego praca nie idzie na marne, z�e warto trudzić sie�
i czekać, warto wci �az� na nowo podejmować starania. Utrwalaniu takiej posta-
wy s�uz�y zapomniana cnota wychowawcy zwana d�ugomyślności �a38. Aspekt
psychologiczny przypomina znan �a prawde�, z�e smutek, znieche�cenie, nie-
zadowolenie odpychaj �a i hamuj �a aktywność, natomiast zadowolenie, radość
i z�yczliwość aktywizuj �a i przyci �agaj �a39. Ponure oblicze, dystans i surowość
buduj �a tak wysoki mur, z�e trzeba zbyt wiele starań, aby osi �agn �ać to, co �atwo
moz�na zdobyć uśmiechem, z�yczliwości �a i zaufaniem. Najwaz�niejszy wydaje
sie� jednak aspekt ontyczny. Optymizm powinien być trwa�ym elementem
nastawienia wychowawcy, dlatego z�e to mi�ość (dobro) jest g�ównym „mecha-
nizmem” rzeczywistości. Si�y nie-mi�ości nie s �a w stanie ostatecznie zwycie�-
z�yć, dobro jest fundamentem bytu40. Ta ontyczna racja zyskuje dodatkowe
– i decyduj �ace – wsparcie w myśli chrześcijańskiej, której obca jest wszelka
gnostycka walka dobra ze z�em jako si� równowaz�nych. Nadzieja jest tym, co
zawsze sie� odradza (i w tym sensie jest niezniszczalna), i to ona jest podsta-
w �a dynamizmu wychowania, i ona jest uzasadnieniem optymizmu. J. Woro-
niecki mówi nawet o obowi �azku radości w wychowaniu41. Radość jest
echem mi�ości w duszy, jej promieniowaniem. Zadanie zaś wychowawcy uje�te
zwie�źle brzmi – uwalniać dusze od smutku.

38 Zob. J. W o r o n i e c k i, D�ugomyślność jako cnota wychowawcy, „Cywilizacja”
2004, nr 10, s. 207-216.

39 Por. W o r o n i e c k i, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, s. 249-252.
40 Prawy umys� be�dzie zawsze bardziej zwraca� uwage� na dobro niz� na z�o (T o m a s z

z A k w i n u, Suma teologiczna, II-II, 106, 3 ad 2).
41 W o r o n i e c k i, Katolicka etyka wychowawcza, t. II/1, s. 265-271.
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PHILOSOPHICAL GROUNDS
OF AN EDUCATIONAL ASPECT OF LOVE

S u m m a r y

The author analyzes different kinds of love: love of oneself, love between man and woman,
maternal and paternal love, children’s love as well as brotherly love. The essence of love is
to enlighten the intellect. Love is free, love evokes love, it unites, overcomes itself (forgets
about „I”, leaves the „I”). Natural love ought to be transformed into personal love. It is not
an easy and gentle process because of the forces which act against love in the world and in
a man himself. It reveals the conflict between nature and the person. The Christian tradition
shows three ways of reaching perfection: the way of purification, enlightening, and union. The
way of purification requires negative pedagogy (that is first of all struggling with evil inside
a man), and the way of enlightening – positive pedagogy (realization of good). The postulate
of educational optimism is also important.

S�owa kluczowe: mi�ość siebie samego, mi�ość mie�dzy me�z�czyzn �a i kobiet �a, mi�ość macie-
rzyńska i ojcowska, mi�ość dziecie�ca, mi�ość braterska.

Key words: love of oneself, love between man and woman, maternal and paternal love, child-
ren’s love, brotherly love.
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MI�OŚĆ SPO�ECZNA
WEWNE� TRZN �A FORM �A WYCHOWANIA SPO�ECZNEGO

REFLEKSJA W ŚWIETLE NAUCZANIA SPO�ECZNEGO
JANA PAW�A II I BENEDYKTA XVI

Osoba ludzka z g�e�bi swej natury jest istot �a spo�eczn �a1. Jak pokazuje jednak
doświadczenie, spo�eczna natura cz�owieka nie zmierza automatycznie ku wspól-
nocie osób, ku byciu z drugimi i dla drugich, gdyz� z powodu pychy i egoizmu
cz�owiek odkrywa i rozwija w sobie zal �az�ki aspo�eczności, indywidualistycznego
zamknie�cia sie� w sobie i dominacji nad innymi. Ta sytuacja wskazuje w prostej
konsekwencji na potrzebe� wychowania spo�ecznego kaz�dego cz�owieka2.

W niniejszym artykule skupimy uwage� na mi�ości spo�ecznej, be�d �acej kluczo-
wym elementem wychowania spo�ecznego, proponowanego przez chrześcijański
personalizm spo�eczny. W tym nurcie myślowym rozwija sie� doktryna spo�eczna
Kościo�a, której naukowym namys�em jest katolicka nauka spo�eczna. Jest ona
interdyscyplinarn �a nauk �a o profilu teologicznym3. Jan Pawe� II wysoko ceni�
i promowa� osi �agnie�cia tej nauki w celu rozwi �azywania wspó�czesnych proble-

Ks. mgr MARIUSZ SZTABA � doktorant, Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Paw�a II, Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin; e-mail: sztabowy@gmail.com

1 Cz�owiek z racji swojej ograniczoności i niewystarczalności zawsze d �az�y do swego
dope�nienia, które znajduje w środowisku spo�ecznym (zob. S. K o w a l c z y k, Cz�owiek
a spo�eczność. Zarys filozofii spo�ecznej, Lublin: RW KUL 1996, s. 118-119.

2 W dziejach myśli pedagogicznej i spo�ecznej, tak polskiej jak i światowej, widoczne s �a
róz�ne koncepcje wychowania spo�ecznego, a wśród nich nurty i kierunki (zob. A. W o j t a s,
Polityka a wychowanie, w: Polityka a wychowanie. Szkice z historii wychowania spo�ecznego
II Rzeczypospolitej, red. A. Wojtas, Toruń: Wydawnictwo Adam Marsza�ek 1994, s. 7-12).

3 Naukowy namys� Kościo�a nad wielorakimi problemami spo�ecznymi jest rzeczowo
i syntetycznie zaprezentowany w dokumencie Papieskiej Rady Iustitia et Pax: Kompendium
nauki spo�ecznej Kościo�a, Kielce: Jedność 2005 (dalej cyt.: KNSK).
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mów spo�ecznych4. Tak samo myśli i naucza Benedykt XVI, ukazuj �ac katolick �a
nauke� spo�eczn �a jako te�, która dzie�ki swojej interdyscyplinarności i wymiarowi
m �adrości wnosi wiele cennych uwag w naukow �a refleksje� nad trudnymi i wie-
loaspektowymi zagadnieniami spo�ecznymi5.

Katolicka nauka spo�eczna „odgrywa” niezast �apion �a role� w odkrywaniu
i tworzeniu celów wychowania spo�ecznego, ukazuj �ac zasady z�ycia spo�ecznego.
W świetle nauczania spo�ecznego Kościo�a do zasad z�ycia spo�ecznego zalicza
sie� naste�puj �ace: zasada prymatu osoby i podmiotowości (personalizmu), dobra
wspólnego i powszechnego przeznaczenia dóbr, pomocniczości, uczestnictwa,
solidarności oraz mi�ości spo�ecznej i sprawiedliwości spo�ecznej6. Te ostatnie
dwie nazywa sie� podstawowymi zasadami moralnymi z�ycia spo�ecznego7.

W artykule zajmiemy sie� zasad �a mi�ości spo�ecznej, be�d �acej niejako zwor-
nikiem pozosta�ych zasad. Na pocz �atek przypatrzymy sie� relacjom zachodz �a-
cym mie�dzy mi�ości �a a innymi wartościami. Naste�pnie zwrócimy uwage� na
organiczne zwi �azki zachodz �ace mie�dzy mi�ości �a spo�eczn �a a sprawiedliwości �a
spo�eczn �a. Zatrzymamy sie� nad wymiarami mi�ości spo�ecznej, do których
zalicza sie�: mi�osierdzie, opcje� fundamentaln �a na rzecz ubogich oraz przeba-
czenie. Podsumowuj �ac rozwaz�ania wskaz�emy na przes�anki, które pozwalaj �a
nam mówić o zasadzie mi�ości spo�ecznej jako wewne�trznej formie wychowa-
nia spo�ecznego. Niniejsz �a refleksje� prowadzimy na podstawie spo�ecznego
nauczania Jana Paw�a II i Benedykta XVI, be�d �acych twórczymi kontynuatora-
mi katolickiej nauki spo�ecznej.

I. MI�OŚĆ A INNE WARTOŚCI

Mi�ość jest podstawowym sposobem spe�niania sie� osoby. W zwi �azku
z tym faktem Jan Pawe� II napisze w programowej encyklice Redemptor ho-
minis, z�e „cz�owiek nie moz�e z�yć bez mi�ości � cz�owiek pozostaje dla siebie

4 Zagadnienie to omawiam w swojej rozprawie doktorskiej (zob. M. S z t a b a, Wychowa-
nie spo�eczne w świetle nauczania Jana Paw�a II. Rozprawa doktorska napisana pod kierun-
kiem ks. dr. hab. M. Nowaka, Lublin, KUL 2010).

5 Zob. B e n e d y k t XVI, Encyklika Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludz-
kim w mi�ości i prawdzie (29.06.2009), nr 31.

6 W literaturze przedmiotu moz�na znaleźć róz�ne podzia�y wspomnianych zasad (zob.
J. S z y m c z y k, Odkrywanie wartości. Z problematyki socjologiczno-aksjologicznej, Lublin:
Polihymnia 2004, s. 12-24).

7 Zob. T. B o r u t k a, Spo�eczne nauczanie Kościo�a. Teoria i zastosowanie. Podre�cznik
do katolickiej nauki spo�ecznej, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2004, s. 112-113.
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istot �a niezrozumia� �a, jego z�ycie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu
sie� Mi�ość, nie spotka sie� z Mi�ości �a, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś
sposób swoj �a, jeśli nie znajdzie w niej z�ywego uczestnictwa”8.

Mi�ość jest rzeczywistości �a z�oz�on �a i wieloaspektow �a. Nalez�y ujmować j �a
i rozpatrywać na wielu p�aszczyznach: metafizycznej, psychosomatycznej,
etycznej, teologicznej i spo�ecznej9. Mi�ość jest zawsze jakimś wzajemnym
odniesieniem sie� osób, „faktem mie�dzyosobowym”, który z kolei jest oparty
na pewnym stosunku do dobra. Mi�ość bowiem zwrócona jest zawsze „na
prawdziwe dobro osoby” i autentyczn �a troske� o nie10. Mi�ość cechuj �ac sie�
bezinteresowności �a i d �az�ności �a do wzajemności, pozwala budować wie�ź mie�-
dzyosobow �a. Ta zaś wie�ź jest waz�nym elementem tak dla prawid�owego
osobowego rozwoju cz�owieka, jak i „budowy” róz�nych postaci wspólnot.

Zdaniem K. Wojty�y � Jana Paw�a II mi�ość jest najwyz�sz �a wartości �a
moraln �a. Jest ona pierwsza zarówno w porz �adku moralnym i hierarchii cnót,
jak i w hierarchii pragnień i te�sknot cz�owieka11. Dlatego moz�na powie-
dzieć, z�e mi�ość jawi sie� pośród wszystkich wartości jako podstawowa war-
tość, be�d �aca w g�e�bokim zwi �azku z prawd �a, wolności �a i odpowiedzialności �a.

Benedykt XVI w encyklice Caritas in veritate przeanalizowa� relacje, jakie
� �acz �a autentyczn �a mi�ość z prawd �a, a poprzez ni �a z wolności �a i odpowiedzial-
ności �a. Papiez� zauwaz�aj �ac, z�e mi�ość jest ogo�acana z g�e�bokiego swego
sensu, oraz z�e � �aczy sie� z tym ryzyko opacznego rozumienia mi�ości wraz
z wykluczaniem z niej treści etycznej, podkreśla potrzebe� � �aczenia mi�ości
z prawd �a � „caritas in veritate”12.

„Dzie�ki tej ścis�ej wie�zi z prawd �a � pisze Benedykt XVI � moz�na uznać
mi�ość za autentyczny wyraz cz�owieczeństwa oraz za element o podstawo-
wym znaczeniu w relacjach ludzkich, takz�e o charakterze publicznym. Tylko
w prawdzie mi�ość jaśnieje blaskiem i moz�e być przez�ywana autentycznie.

8 J a n P a w e � II, Encyklika Redemptor hominis. Jezus Chrystus � Odkupiciel cz�o-
wieka (04.03.1979), nr 10.

9 Podstawow �a pozycj �a dotycz �ac �a problematyki mi�ości w uje�ciu K. Wojty�y � Jana Paw-
�a II jest jego studium Mi�ość i odpowiedzialność, Lublin: TN KUL 2001. Analize� mi�ości
z uwzgle�dnieniem wspomnianych p�aszczyzn w świetle refleksji wspomnianego autora przepro-
wadza i prezentuje J. Mi �aso w publikacji Antropologia, wychowanie, mi�ość. Zarys antropologii
wychowania Jana Paw�a II, Rzeszów: Wydawnictwo URz 2004, s. 76-146. Szerokie pole se-
mantyczne s�owa „mi�ość” oraz formy mi�ości analizuje i prezentuje Benedykt XVI w ency-
klice Deus caritas est. O mi�ości chrześcijańskiej (25.12.2005), nr 2-11.

10 Zob. W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, s. 116, 120.
11 Zob. tamz�e, s. 120-123.
12 Zob. B e n e d y k t XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 2.
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Prawda jest świat�em nadaj �acym mi�ości sens i wartość. Świat�o to jest świat-
�em rozumu i wiary, dzie�ki któremu umys� dochodzi do przyrodzonej i nad-
przyrodzonej prawdy mi�ości: odkrywa jej sens oddania sie�, przyje�cia i komu-
nii. Bez prawdy mi�ość kończy sie� na sentymentalizmie. Mi�ość staje sie�
pust �a skorup �a, któr �a moz�na dowolnie wype�nić”13.

Jak podkreśla Benedykt XVI, tylko mi�ość czyniona w prawdzie stanowi
zasadnicz �a si�e� nape�dow �a prawdziwego rozwoju kaz�dego cz�owieka i ca�ej
ludzkości, sk�aniaj �ac osoby do odwaz�nego i ofiarnego zaangaz�owania sie� na
polu sprawiedliwości i pokoju. Bez prawdy istnieje ryzyko wypaczenia mi-
�ości. Staje sie� ona cze�sto �upem emocji oraz przypadkowych opinii jed-
nostek, s�owem naduz�ywanym i zniekszta�canym. Mi�ość pozbawiona prawdy
� zauwaz�a Papiez� � „zostaje sprowadzona do środowiska ciasnego i pozba-
wionego relacji z drugim cz�owiekiem. Zostaje wy� �aczona z projektów i pro-
cesów budowania ludzkiego rozwoju o uniwersalnym charakterze, w dialogu
wiedzy i czynu”14.

Tylko mi�ość pe�na prawdy, podkreśla Benedykt XVI, pozwala cz�owieko-
wi poj �ać bogactwo jej wartości, którym moz�e sie� dzielić i komunikować
z innymi ludźmi. Prawda jest „lógos tworz �acym diálogos, a wie�c komunikacje�
i komunie�”. W zwi �azku z tym faktem Ojciec św. pisze, z�e „prawda pozwala-
j �ac ludziom wyjść z kre�gu subiektywnych opinii i odczuć, daje im moz�liwość
poste�powania przekraczaj �acego uwarunkowania kulturowe i historyczne oraz
spotkania sie� w ocenie wartości i istoty rzeczy. Prawda otwiera i jednoczy
umys�y w lógos mi�ości [...]. Prawda uwalnia mi�ość od w �askich dróg emo-
cjonalności, pozbawiaj �acych j �a treści relacyjnych i spo�ecznych, i od fi-
deizmu, pozbawiaj �acego j �a spojrzenia ludzkiego i uniwersalnego”15.

Benedykt XVI nauczaj �ac o mi�ości w prawdzie, wielokrotnie podkreśla
i przypomina, z�e jej źród�em jest Bóg – odwieczna Mi�ość i absolutna Praw-
da, a ucieleśnieniem jest osoba i dzie�o Jezusa Chrystusa16. Dlatego auten-
tyczna mi�ość jest darem i zadaniem. Ma swoj �a dynamike�, która najpe�niej
wyraz�a sie� w mi�ości spo�ecznej � „caritas in veritate in re sociali”, be�d �acej
g�oszeniem prawdy mi�ości Chrystusa w spo�eczeństwie17.

13 Tamz�e, nr 3.
14 Tamz�e, nr 4.
15 Tamz�e.
16 Zob. tamz�e, nr 1
17 Zob. tamz�e, nr 6.
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II. MI�OŚĆ SPO�ECZNA

A SPRAWIEDLIWOŚĆ SPO�ECZNA

Jak podkreśla Benedykt XVI, „caritas in veritate” to zasada, wokó� której
skupia sie� nauka spo�eczna Kościo�a. Zasada ta stanowi kryterium orientacyj-
ne dzia�ania moralnego w róz�nych obszarach z�ycia spo�ecznego, gdyz� bez
„mi�ości do prawdy, nie ma świadomości i odpowiedzialności spo�ecznej,
a dzia�alność spo�eczna zostaje uzalez�niona od prywatnych interesów i logiki
w�adzy, prowadz �ac do dzielenia spo�eczeństwa, a tym bardziej spo�eczeństwa
zmierzaj �acego do globalizacji”18.

Dlatego tez� mi�ość spo�eczn �a papiez� nazwie „królewsk �a drog �a nauki spo-
�ecznej Kościo�a”, poniewaz� „jest nie tylko zasad �a mikro-relacji: wie�zi przyja-
cielskich, rodzinnych, ma�ej grupy, ale takz�e makro-relacji: stosunków spo-
�ecznych, ekonomicznych i politycznych”19.

Mówi �ac o mi�ości spo�ecznej jako moralnej zasadzie z�ycia spo�ecznego
w świetle katolickiej nauki spo�ecznej, nie sposób pomin �ać drugiej zasady
be�d �acej komplementarn �a wzgle�dem mi�ości. Chodzi o sprawiedliwość spo�ecz-
n �a20. W świetle nauczania Jana Paw�a II sprawiedliwość i mi�ość spo�eczna
oznaczaj �a pe�nie� „�adu moralnego, jaki zwi �azany jest z ca�ym ustrojem spo-
�ecznym”21.

Ojciec św. ukazuje sprawiedliwość spo�eczn �a jako te�, która reguluje sto-
sunki spo�eczne zgodnie z kryterium przestrzegania prawa. Papiez� zasade� te�
pojmuje jako wymóg zwi �azany z kwesti �a spo�eczn �a i dotycz �acy aspektów
spo�ecznych, politycznych, kulturowych i ekonomicznych. Światowy rozmiar
nierówności i niesprawiedliwości wraz z procesami globalizacji sprawiaj �a
zdaniem Ojca św., z�e problematyka realizacji sprawiedliwości w świecie
wspó�czesnym przybiera uniwersalny wymiar22.

Jednak � jak zauwaz�a Jan Pawe� II � doświadczenie przesz�ości i wspó�-
czesności wskazuje na to, z�e sama sprawiedliwość nie wystarcza. Dlatego do

18 Tamz�e, nr 5-6.
19 Tamz�e, nr 2.
20 Zob. S. K o w a l c z y k, Idea sprawiedliwości spo�ecznej a myśl chrześcijańska,

Lublin: RW KUL 1998.
21 J a n P a w e � II, Homilia w czasie naboz�eństwa maryjnego odprawionego na lotnis-

ku w Muchowcu, Katowice, 20.06.1983, w: Jan Pawe� II, Pielgrzymki do Ojczyzny: 1979 �
1983 � 1997 � 1991 � 1997 � 1999. Przemówienia, homilie, red. J. Poniewierski, Kraków:
„Znak” 1999, s. 312.

22 Zob. J a n P a w e � II, Encyklika Laborem exercens. O pracy ludzkiej (14.09.1981),
nr 2.
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kszta�towania z�ycia ludzkiego w róz�nych jego wymiarach trzeba dopuścić
mi�ość, która posiada „g�e�bsz �a moc”23. Jak podkreśla papiez�, mi�ość spo-
�eczna „jest wie�ksza od sprawiedliwości spo�ecznej. Jez�eli prawd �a jest, z�e
sprawiedliwość musi przygotować grunt dla mi�ości � to jeszcze g�e�bsz �a
prawd �a jest, z�e tylko mi�ość moz�e zabezpieczać pe�nie� sprawiedliwości”24.

Zasada mi�ości spo�ecznej nakazuje przekszta�canie stosunków i struktur
spo�ecznych w kierunku nadawania im bardziej ludzkiego charakteru. Chociaz�
porz �adek spo�eczny musi opierać sie� na zasadzie sprawiedliwości, powinien
być jednak dope�niony przez mi�ość, która wyraz�a powszechne braterstwo
mie�dzy ludźmi25.

Autentyczna mi�ość spo�eczna jest g�e�bszym źród�em sprawiedliwości. Jeśli
ta ostatnia zdolna jest rozs �adzać pomie�dzy ludźmi, rozdzielaj �ac wśród nich
przedmiotowe dobra s�uszn �a miar �a, to tylko mi�osierdzie zdolne jest przywra-
cać cz�owieka samemu cz�owiekowi. Mi�ość spo�eczna – napisze Papiez� �
„jest zarazem jakby doskonalszym wcieleniem «zrównania» pomie�dzy ludźmi,
a wie�c takz�e i doskonalszym wcieleniem sprawiedliwości, o ile ta w swoich
granicach d �az�y równiez� do takiego zrównania. Jednakz�e «zrównanie» przez
sprawiedliwość zatrzymuje sie� w kre�gu dóbr przedmiotowych zwi �azanych
z cz�owiekiem, podczas gdy mi�ość [...] sprawia, iz� ludzie spotykaj �a sie� ze
sob �a w samym tym dobru, jakim jest cz�owiek z w�aściw �a mu godności �a”26.

Benedykt XVI, omawiaj �ac relacje zachodz �ace mie�dzy tymi moralnymi
zasadami z�ycia spo�ecznego, podkreśla, z�e: „mi�ość przewyz�sza sprawiedli-
wość, poniewaz� kochać to znaczy darować, ofiarować coś mojego drugiemu;
ale mi�ości nie ma nigdy bez sprawiedliwości, która sk�ania, by dać drugiemu
to, co jest jego, co mu sie� nalez�y z tej racji, z�e jest i dzia�a. Nie moge� dru-

23 Jan Pawe� II pisze, z�e „doświadczenie przesz�ości i wspó�czesności wskazuje na to, z�e
sprawiedliwość sama nie wystarcza, z�e � co wie�cej � moz�e doprowadzić do zaprzeczenia
i zniweczenia siebie samej, jeśli nie dopuści sie� do kszta�towania z�ycia ludzkiego w róz�nych
jego wymiarach owej g�e�bszej mocy, jak �a jest mi�ość. To przeciez� doświadczenie dziejowe
pozwoli�o, mie�dzy innymi, na sformu�owanie twierdzenia: summum ius � summa iniuria.
Twierdzenie to nie deprecjonuje sprawiedliwości, nie pomniejsza znaczenia porz �adku na niej
budowanego, wskazuje tylko w innym aspekcie na te� sam �a potrzebe� sie�gania do g�e�bszych
jeszcze si� ducha, które warunkuj �a porz �adek sprawiedliwości” (Encyklika Dives in misericordia.
O Boz�ym mi�osierdziu (30.11.1980), nr 12).

24 J a n P a w e � II, Homilia w czasie naboz�eństwa maryjnego odprawionego na lot-
nisku w Muchowcu, s. 314.

25 Zob. K o w a l c z y k, Idea sprawiedliwości spo�ecznej, s. 199-206; KNSK, nr 206-
208.

26 J a n P a w e � II, Encyklika Dives in misericordia, nr 14.
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giemu «darować» coś z siebie, jez�eli mu nie dam w pierwszym rze�dzie tego,
co mu sie� nalez�y zgodnie ze sprawiedliwości �a. Kto kocha drugich, jest przede
wszystkim sprawiedliwy wobec nich. Sprawiedliwość nie tylko nie jest obca
mi�ości, nie tylko nie jest alternatywn �a albo paraleln �a drog �a mi�ości: spra-
wiedliwość jest niepodzielnie zwi �azana z mi�ości �a, towarzyszy jej. Sprawiedli-
wość jest pierwsz �a drog �a mi�ości, jak powiedzia� Pawe� VI, jest jej «naj-
mniejsz �a miar �a», stanowi integraln �a cze�ść tej mi�ości «czynem i prawd �a»
(1 J 3, 18), do której zache�ca aposto� Jan. Z jednej strony mi�ość domaga sie�
sprawiedliwości: uznania i uszanowania s�usznych praw poszczególnych osób
i narodów. Podejmuje sie� ona budowania miasta cz�owieka zgodnie z prawem
i sprawiedliwości �a. Z drugiej strony mi�ość przewyz�sza sprawiedliwość
i uzupe�nia j �a zgodnie z logik �a daru i przebaczenia. Miasto cz�owieka nie
wzrasta tylko dzie�ki odniesieniom do praw i obowi �azków, ale jeszcze bardziej
i w pierwszym rze�dzie dzie�ki relacjom bezinteresowności, mi�osierdzia
i komunii”27.

Mi�ość spo�eczna bazuje wie�c na sprawiedliwości spo�ecznej, przewyz�sza-
j �ac j �a i przyczyniaj �ac sie� tym samym do aktywnej realizacji dobra wspólnego
w celu budowania prawdziwej wspólnoty ludów i narodów, bez barier i po-
dzia�ów w kontekście procesów globalizacji i integracji28.

III. WYMIARY MI�OŚCI SPO�ECZNEJ

Szerokie jest pole semantyczne s�owa „mi�ość”. Rzeczywistość ta przybiera
róz�ne formy i wymiary. Podobnie rzecz sie� ma z mi�ości �a spo�eczn �a, która
w gruncie rzeczy jest s�uz�b �a na rzecz dobra i rozwoju kaz�dego cz�owieka29.
W chrześcijaństwie mi�ość ta wyrasta z mi�ości do Boga. Benedykt XVI
przypomina w tym kontekście, z�e „mi�ość bliźniego polega w�aśnie na tym,
z�e kocham w Bogu i z Bogiem równiez� innego cz�owieka, którego w danym
momencie moz�e nawet nie znam lub do którego nie czuje� sympatii”30.

Zdaniem papiez�a na róz�ne wymiary mi�ości spo�ecznej najlepiej wskazuje
dzia�alność spo�eczna Kościo�a � „wspólnoty mi�ości”, ujmowana tak w per-

27 B e n e d y k t XVI, Encyklika Caritas in veritate, nr 6.
28 Zob. tamz�e, nr 7-9.
29 Zob. B e n e d y k t XVI, Encyklika Deus caritas est, nr 19.
30 Tamz�e, nr 18.
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spektywie historycznej, jak i aktualnej31. Przyjrzymy sie� teraz pokrótce tym
wymiarom.

1. MI�OSIERDZIE – JAKO MI�OŚĆ SZCZEGÓLNIE SKONCENTROWANA

NA GODNOŚCI KAZ�DEGO CZ�OWIEKA

Szczególnym wyrazem mi�ości spo�ecznej jest mi�ość mi�osierna, która ze
swojej istoty jest mi�ości �a twórcz �a i rozumiana jest jako si�a jednocz �aca
i dźwigaj �aca zarazem. Jak uczy Jan Pawe� II w encyklice Dives in misericor-
dia, mi�osierdzie jest „nieodzownym czynnikiem kszta�tuj �acym stosunki wza-
jemne pomie�dzy ludźmi w duchu najg�e�bszego poszanowania wszystkiego, co
ludzkie oraz wzajemnego braterstwa. Nie sposób osi �agn �ać takiej wie�zi pomie�-
dzy ludźmi, jeśli te stosunki wymierzymy tylko miar �a samej sprawiedliwości”
(nr 14)32.

Jan Pawe� II naucza i przypomina, z�e mi�osierdzie jest to mi�ość czynna,
która w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknie�ciu z cierpieniem,
krzywd �a, ubóstwem, w zetknie�ciu z ca� �a historyczn �a „ludzk �a kondycj �a”, ujaw-
niaj �ac �a ograniczoność i s�abość cz�owieka, zarówno fizyczn �a, jak i moraln �a.
Dlatego � zauwaz�a Papiez� � mi�osierdzie w swoim w�aściwym i pe�nym
kszta�cie „objawia sie� jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w góre�,
jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień z�a, które jest w świe-
cie i w cz�owieku”33.

Zdaniem Ojca Świe�tego świat bez mi�osierdzia, opieraj �ac sie� tylko na spra-
wiedliwości, nigdy nie stanie sie� prawdziwie ludzki i sprzyjaj �acy rozwojowi
kaz�dego i ca�ego cz�owieka34. Jan Pawe� II ukazuj �ac przemieniaj �ac �a moc
mi�osierdzia, przestrzega zarazem przed kilkoma jej wypaczeniami i zagroz�e-
niami35:

1. Demaskuje fa�szywie poje�te mi�osierdzie, które rozumiane jest jako
pob�az�liwość wobec jakiegokolwiek z�a i jest oderwane albo przeciwstawiane

31 Zob. tamz�e, nr 19-42.
32 O istocie chrześcijańskiego mi�osierdzia, które nie jest zwyk� �a filantropi �a, ale realizacj �a

Boz�ego mi�osierdzia objawionego na kartach Starego i Nowego Testamentu, wnikliwie traktuje
papieska encyklika Dives in misericordia. O mi�osierdziu jako waz�nej wartości edukacyjnej
pisze A. Rynio w artykule Mi�ość mi�osierna jako wartość edukacyjna, „Roczniki Nauk Spo-
�ecznych” 33(2005), z. 2, s. 31-48.

33 J a n P a w e � II, Encyklika Dives in misericordia, nr 3, 6.
34 Zob. tamz�e, nr 11.
35 Zob. J. K r ó l, Pedagogika nawrócenia i wychowania w nauczaniu Jana Paw�a II,

Sandomierz: WD 2007, s. 151-158.
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mi�osierdziu Boga. Ojciec Świe�ty podkreśla fakt, z�e w mi�osierdziu Boga
znajduje źród�o, si�e� i autentyczn �a motywacje� mi�osierdzie cz�owieka, co
potwierdza historia świe�tych czyni �acych dzie�a mi�osierdzia.

2. Przestrzega przed przeciwstawianiem sobie mi�osierdzia i sprawiedliwoś-
ci, ucz �ac, z�e mi�osierdzie jest „jakby g�e�bszym źród�em sprawiedliwości”.
Sama sprawiedliwość jest kategori �a wystarczaj �ac �a tylko w stosunku do dóbr
przedmiotowych. Mi�osierdzie zaś ogarnia swoim zakresem cz�owieka w jego
osobowej godności36.

3. Jan Pawe� II zauwaz�a, z�e b�e�dne i szkodliwe dla samej idei mi�osierdzia
jest rozumienie jej realizacji jako procesu jednostronnego, gdzie wyste�puje
ogromny dystans mie�dzy czyni �acym mi�osierdzie a doznaj �acym go. Tak
opacznie rozumiany akt mi�osierdzia zapoznaje najg�e�bsz �a prawde� o auten-
tycznym mi�osierdziu.

W zwi �azku z t �a uwag �a Papiez� napisze, z�e „mi�ość mi�osierna we wzajem-
nych stosunkach ludzi nigdy nie pozostaje aktem czy tez� procesem jedno-
stronnym. Nawet w wypadkach, w których wszystko zdawa�oby sie� wskazy-
wać na to, z�e jedna strona tylko obdarowuje, daje � a druga tylko otrzymuje,
bierze � (jak np. w wypadku lekarza, który leczy, nauczyciela, który uczy,
rodziców, którzy utrzymuj �a i wychowuj �a swoje dzieci, ofiarodawcy, który
świadczy potrzebuj �acym), w istocie rzeczy zawsze równiez� i ta pierwsza
strona jest obdarowywana. A w kaz�dym razie takz�e i ten, który daje, moz�e
bez trudu odnaleźć siebie w pozycji tego, który otrzymuje, który zostaje
obdarowany, który doznaje mi�ości mi�osiernej, owszem, doznaje mi�osierdzia
[...]. Tylko wówczas bowiem jest ono naprawde� aktem mi�ości mi�osiernej,
gdy świadcz �ac je, z�ywimy g�e�bokie poczucie, iz� równocześnie go doznajemy
ze strony tych, którzy je od nas przyjmuj �a. Jeśli tej dwustronności, tej wza-
jemności brak, wówczas czyny nasze nie s �a jeszcze prawdziwymi aktami
mi�osierdzia”37. Mi�osierdzie moz�e być realizowane na róz�ne sposoby. Po-
przez dzie�a charytatywne róz�nych organizacji38 oraz róz�ne formy wolonta-

36 Zob. J a n P a w e � II, Encyklika Dives in misericordia, nr 14.
37 Tamz�e.
38 Benedykt XVI przywo�uj �ac przypowieść o mi�osiernym Samarytaninie, stawia jej

bohatera za wzór dla ca�ej chrześcijańskiej dzia�alności charytatywnej. Podkreśla przeto, z�e
program dobrego Samarytanina jest programem chrześcijańskim, tzn. programem Jezusa i wy-
raz�a sie� w sformu�owaniu: „serce, które widzi”, gdzie jest potrzeba mi�ości, i dzia�a konsek-
wentnie. Aby ten program by� realizowany skutecznie i w zgodzie z najg�e�bsz �a ide �a mi�osier-
dzia, potrzeba zdaniem Benedykta XVI kompetencji zawodowej i prawdziwej „formacji serca”
(t e n z� e, Encyklika Deus caritas est, nr 31).
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riatu, wyraz�aj �ace sie� w wielorakich pos�ugach39. Wspó�czesne czasy doma-
gaj �a sie� nowej gotowości do wychodzenia naprzeciw potrzebuj �acemu cz�owie-
kowi. Dlatego tez� Jan Pawe� II apeluje o „now �a wyobraźnie� mi�osierdzia”40.
Idea „wyobraźni mi�osierdzia” ma być odpowiedzi �a na wielorakie, stare
i nowe formy ubóstwa, jakie dotykaj �a cz�owieka we wspó�czesnym świecie,
powoduj �ac jego marginalizacje� spo�eczn �a.

2. PREFERENCYJNA OPCJA NA RZECZ UBOGICH

Opcja ta zwana równiez� „mi�ości �a preferencyjn �a na rzecz ubogich” ma
swoj �a bogat �a historie� w praktyce i nauczaniu spo�ecznym Kościo�a41. Wy-
p�ywa ona z radykalnego ewangelicznego wezwania do mi�ości bliźniego
swego jak siebie samego. „Preferencyjna opcja na rzecz ubogich” to nic
innego, jak mi�ość wobec ubogich potwierdzana i realizowana przez auten-
tyczne dzia�ania na rzecz ich wyzwolenia. To probierz wierności Kościo�a
nauce Chrystusa42. Jest ona swoistym uszczegó�owieniem mi�osierdzia. Ma
charakter wyraźnie normatywny i ostatecznie sprowadza sie� do tego, by za
kryterium aktywności ekonomicznej i polityki spo�ecznej przyj �ać ubogich
i pozbawionych w�adzy, zepchnie�tych na margines z�ycia spo�ecznego43.

„Preferencyjna opcja na rzecz ubogich” odwo�uje sie� do zasad dobra
wspólnego i powszechnego przeznaczenia dóbr. W zwi �azku z tym faktem Jan
Pawe� II napisze, z�e „dziś, gdy kwestia spo�eczna nabra�a wymiarów świato-
wych, owa mi�ość preferencyjna oraz decyzje, do jakich pobudza, nie mog �a
nie obejmować wielkich rzesz g�oduj �acych, z�ebrz �acych, bezdomnych, pozba-
wionych pomocy lekarskiej, a nade wszystko nie maj �acych nadziei na lepsz �a
przysz�ość; nie moz�na nie brać pod uwage� istnienia tych rzeczywistości”44.

Zaniepokojenie i zainteresowanie losem ubogich winno zdaniem Ojca
Świe�tego przekszta�cić sie� na wszystkich poziomach w konkretne czyny, az�
do podje�cia decyzji dokonania szeregu potrzebnych reform w z�yciu gospodar-

39 Zob. tamz�e, nr 28-30.
40 Jan Pawe� II uz�y� po raz pierwszy tego terminu w Liście apostolskim Novo millenio

ineunte. Na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 (06.01.2001), nr 50.
41 Zob. J a n P a w e � II, Encyklika Sollicitudo rei socialis. Spo�eczna troska Kościo�a

(30.12.1987), nr 42; KNSK, nr 182-184.
42 Zob. J a n P a w e � II, List apostolski Novo millenio ineunte, nr 49.
43 Zob. J. G o c k o, Ekonomia a moralność. Poszukiwania teologiczno-moralne, Lublin:

RW KUL 1996, s. 210.
44 J a n P a w e � II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 42.
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czym. Przy czym � jak zauwaz�a Papiez� � wskazanie najpilniejszych reform
i sposobów ich realizacji zalez�y od poszczególnych sytuacji lokalnych45.

Jak naucza katolicka nauka spo�eczna, przyje�cie „preferencyjnej opcji na
rzecz ubogich” jako waz�nego kryterium zaangaz�owania w z�ycie gospodarcze,
pozwala wyróz�nić kilka priorytetów, którym winny sie� podporz �adkować de-
cyzje indywidualnych podmiotów dzia�alności gospodarczej, polityki spo�ecz-
nej i wszelkich instytucji ekonomicznych.

Po pierwsze � fundamentalnym priorytetem jest zaspokojenie podstawo-
wych potrzeb ubogich. Zasada ta zak�ada, z�e zaspokojenie podstawowych
potrzeb cz�owieka musi wyprzedzać zaspokojenie potrzeb w zakresie luksuso-
wych dóbr konsumpcyjnych, d �az�enie do zysków nieprowadz �acych do wspól-
nego dobra. To samo dotyczy pierwszeństwa w produkcji i inwestycji w dzie-
dzinie dóbr zaspokajaj �acych podstawowe potrzeby ludzkie. Decyzje w zakre-
sie inwestycji i zarz �adzania maj �a znacz �acy wymiar moralny z racji swoich
konsekwencji. St �ad wielka odpowiedzialność tych, którzy wk�adaj �a duz�o
talentu i kapita�u w produkcje luksusowych dóbr konsumpcyjnych i zbrojenia,
zaniedbuj �ac odpowiednie inwestycje w dziedzinie edukacji, ochrony zdrowia
i podstawowej infrastruktury spo�ecznej, tak by przyczyniać sie� do powstawa-
nia nowych miejsc pracy, dóbr i us�ug, s�uz� �acych z kolei wzrostowi w uczest-
nictwie w z�yciu spo�ecznym46.

Po drugie � w kontekście „preferencyjnej opcji na rzecz ubogich” najogól-
niejsz �a dyrektyw �a a zarazem norm �a moraln �a winno być autentyczne zaanga-
z�owanie w integralny rozwój z jednoczesnym unikaniem zarówno niedoroz-
woju, jak i nadrozwoju47.

Po trzecie � polityka spo�eczno-gospodarcza i mechanizmy ekonomiczne,
takie jak konkurencja na rynku i wydajność pracy winny być regulowane
i kszta�towane pod k �atem tego, czy sprzyjaj �a one zarówno godności kaz�dej
osoby, jak i integracji rodziny, która jest pierwsz �a i podstawow �a komórk �a
z�ycia spo�ecznego48.

„Preferencyjna opcja na rzecz ubogich” odwo�uje sie� wie�c do spo�ecznej
odpowiedzialności, „a zatem do stylu naszego z�ycia, do decyzji, które trzeba
stosownie podejmować w odniesieniu do w�asności i uz�ytkowania dóbr”49.

45 Zob. tamz�e, nr 43.
46 Zob. G o c k o, Ekonomia a moralność, s. 211.
47 Zob. tamz�e.
48 Zob. tamz�e, s. 211-212.
49 J a n P a w e � II, Encyklika Sollicitudo rei socialis, nr 42.
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Jak podkreśla Jan Pawe� II, promowanie i realizacja w z�yciu spo�ecznym
mi�osierdzia i „preferencyjnej opcji na rzecz ubogich” nie jest narzucaniem
niewierz �acym pogl �adów wynikaj �acych z wiary, ale konkretn �a ochron �a war-
tości zakorzenionych w samej naturze istoty ludzkiej i s�uz�b �a najbardziej
potrzebuj �acemu cz�owiekowi. Poza tym � jak zauwaz�a Papiez� � tak rozumia-
na i urzeczywistniana mi�ość spo�eczna skutecznie przeciwstawia sie� wszelkim
formom marginalizacji (eksluzji) spo�ecznej50. Staje sie� przeto w prostej
„konsekwencji takz�e s�uz�b �a kulturze, polityce, gospodarce i rodzinie, aby
wsze�dzie by�y przestrzegane podstawowe zasady, od których zalez�y los cz�o-
wieka i przysz�ość cywilizacji”51.

Jez�eli program „wyobraźni mi�osierdzia” skierowany jest do wszystkich
ludzi dobrej woli i ma charakter opisowy i postulatywny, to omawiana opcja
ma charakter normatywny i jest w sposób szczególny skierowana do polity-
ków i twórców z�ycia gospodarczego. Wynika ona bezpośrednio z zasad z�ycia
spo�ecznego i prowadzi do ich realizacji.

IV. PRZEBACZENIE

Innym wymiarem mi�ości spo�ecznej, czyni �acym świat bardziej ludzkim,
bo kszta�tuj �acym jego moralne oblicze, jest przebaczenie, stanowi �ace podsta-
wowy warunek pojednania. Jak zauwaz�a Jan Pawe� II, „świat, z którego wy-
eliminujemy przebaczenie, moz�e być tylko światem zimnej, bezwzgle�dnej
sprawiedliwości, w imie� której kaz�dy be�dzie dochodzi� swych praw w stosun-
ku do drugiego, a drzemi �ace w cz�owieku egoizmy róz�nego gatunku mog �a
albo zamienić z�ycie i wspó�z�ycie ludzi w system ucisku s�abszych przez
silniejszych, albo tez� w arene� nieustannej walki jednych przeciw drugim”52.

Zdaniem papiez�a s�owa przebaczenia zawarte w Modlitwie Pańskiej: „od-
puść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”, tym,
którzy przeciw nam zawinili (Mt 6, 12), wyznaczaj �a i kszta�tuj �a waz�n �a posta-
we�. Uświadamiaj �a ludziom, z�e s �a wzajemnie wobec siebie d�uz�nikami i winni
kierować sie� bratersk �a solidarności �a. Przebaczenie jako inny wymiar mi�ości
spo�ecznej zawiera w sobie lekcje pokory wobec siebie i drugiego cz�owieka.
Staje sie� zarazem szko� �a dobrej woli wspó�z�ycia na kaz�dy dzień i w róz�nych

50 Zob. A. R a d z i e w i c z - W i n n i c k i, Pedagogika spo�eczna w obliczu realiów
codzienności, Warszawa: WaiP 2008, s. 248-256.

51 Zob. J a n P a w e � II, List apostolski Novo millenio ineunte, nr 51.
52 J a n P a w e � II, Encyklika Dives in misericordia, nr 14.
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warunkach ludzkiej egzystencji. Jak zauwaz�a Ojciec św., gdyby ludzie odrzu-
cili te� lekcje�, „cóz� pozosta�oby z jakiegokolwiek «humanistycznego» progra-
mu z�ycia i wychowania?”53.

Jan Pawe� II ucz �ac o wartości przebaczenia, przypomina jednocześnie, z�e
nie niweczy ono obiektywnych wymagań sprawiedliwości, gdyz� w�aściwie
rozumiana sprawiedliwość stanowi cel przebaczenia. Przebaczenie nie oznacza
wie�c pob�az�liwości wobec z�a, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewa-
gi wyrz �adzonej komukolwiek. W kaz�dym przypadku naprawienie wyrz �adzone-
go z�a i zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewage� jest
warunkiem autentycznego przebaczenia. Dlatego papiez� zwraca uwage� na to,
aby strzec prawdziwości przebaczenia w z�yciu i poste�powaniu oraz w wy-
chowaniu54.

Z dotychczasowych naszych rozwaz�ań wynika jasny wniosek, z�e u podstaw
mi�ości spo�ecznej w wymiarze mi�osierdzia, preferencyjnej opcji na rzecz
ubogich oraz przebaczenia znajduje sie� sprawiedliwość. Spe�nienie jej warun-
ków jest nieodzowne do tego, az�eby mi�ość mog�a „niejako ods�onić swoje
oblicze”. Z drugiej strony mi�ość spo�eczna ma moc nape�niać sprawiedli-
wość now �a treści �a.

Jak podkreśla Ojciec św., tak rozumiana zasada mi�ości ukazuje, z�e poza
ca�ym procesem „wyrównawczym” czy tez� „rozejmowym”, który jest w�aści-
wy dla samej sprawiedliwości, dochodzi do g�osu afirmacja cz�owieka.
W afirmacji zaś godności cz�owieka spotykaj �a sie� z sob �a zasady sprawiedli-
wości i mi�ości spo�ecznej55.

V. WYCHOWANIE DO I PRZEZ MI�OŚĆ SPO�ECZN �A

Realizacja zasady mi�ości spo�ecznej nie jest �atwa. Moz�liwość jej zastoso-
wania w praktyce zalez�y od przemiany ludzkich serc, umys�ów i sumień56.
Mi�ość be�d �ac wartości �a moraln �a, winna stawać sie� powinności �a i celem cz�o-
wieka. Dlatego trzeba o niej nauczać i do niej wychowywać57.

53 Tamz�e.
54 Zob. tamz�e.
55 Zob. tamz�e.
56 Zob. J a n P a w e � II, Encyklika Redemptor hominis, nr 16.
57 Zob. W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, s. 84-86, 123-125; J a n P a w e � II,

Encyklika Dives in misericordia, nr 12; R y n i o, Mi�ość mi�osierna jako wartość edukacyjna,
s. 42-47.
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Jan Pawe� II rozumie „wychowanie mi�ości” i „wychowanie do mi�ości” jako
uformowanie osoby zdolnej do bycia „bezinteresownym darem z siebie”58. Jest
to proces d�ugi i trudny. Polega mie�dzy innymi na integracji róz�nych aspektów
i poziomów mi�ości w osobie. Wychowywać mi�ość i do mi�ości, to znaczy
podporz �adkować mi�ości jako cnocie – mi�ość rozumian �a jako przez�ycie, wzru-
szenie, poz� �adanie, zmys�owość, uczuciowość. Jest to proces kszta�towania umie-
je�tności integracji mi�ości na poziomie etycznym59.

Wychowanie mi�ości d �az�y wie�c do jej personalizacji – nadania jej wymiaru
osobowego, a przez to moralnego. Moralny sens mi�ości wyraz�a sie� zaś
w byciu darem z siebie dla drugiej osoby, co stanowi podstawe� do budowania
dojrza�ej i autentycznej wspólnoty. Wychowana mi�ość polega na zaangaz�o-
waniu wolności na rzecz drugiej osoby. Wolność bowiem jest dla mi�ości.
Wolność jest środkiem a mi�ość celem.

Wychowana mi�ość to mi�ość prawdziwa, a wie�c oparta na prawdzie, dzie�-
ki której moz�liwe jest autentyczne zaangaz�owanie wolności60. Wychowana
mi�ość to wreszcie mi�ość odpowiedzialna. Jest to odpowiedzialność za osobe�,
któr �a „wci �aga sie�” we wspólnote� bycia i dzia�ania, oraz odpowiedzialność za
w�asn �a mi�ość, by by�a dojrza�a61.

Jak podkreśla Jan Pawe� II, mi�ości, która jest w swej najg�e�bszej rzeczy-
wistości istotowo darem a przez to regulatorem, zasad �a i celem wszelkich
relacji mie�dzyosobowych, trzeba sie� uczyć i dorastać do niej poprzez samo-
wychowanie i formacje� przez ca�e z�ycie. W zwi �azku z tym faktem papiez�
napisze, z�e „mi�ość nie jest do wyuczenia, a jednocześnie nic nie jest tak
bardzo do wyuczenia jak mi�ość”62.

Do mi�ości trzeba wychowywać. „Wychowana mi�ość”, zdaniem Ojca św.,
wyraz�a sie� w trosce o bliźniego jako osobe�, któr �a Bóg powierza naszej odpo-
wiedzialności63. Taka mi�ość przejawia sie� w altruizmie i nabiera wymiaru
spo�ecznego, staj �ac sie� jedn �a z podstawowych zasad z�ycia spo�ecznego. Ta
mi�ość spo�eczna wyraz�a sie� w gotowości i w rzeczywistym uczestnictwie;

58 Zob. J a n P a w e � II, Adhortacja apostolska Familiaris consortio. O zadaniach
rodziny chrześcijańskiej w świecie (22.11.1981), nr 37.

59 Zob. W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, s. 107-108.
60 Zob. tamz�e, s. 120-121.
61 Zob. tamz�e, s. 116-117; M i �a s o, Antropologia, wychowanie, mi�ość, s. 110-124.
62 J a n P a w e � II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin: RW KUL 1994, s. 103.
63 Zob. J a n P a w e � II, Encyklika Evangelium vitae. O wartości i nienaruszalności

z�ycia ludzkiego (25.03.1995), nr 87.
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w postawach solidarności, sprzeciwu i dialogu, w pracy rozumianej w jej
osobowym wymiarze; w mi�osierdziu i przebaczeniu64.

Wychowana mi�ość, staj �ac sie� mi�ości �a spo�eczn �a w jej róz�nych wymia-
rach, jawi sie� równocześnie jako podstawowa moralna zasada z�ycia spo�ecz-
nego. Dzie�ki niej moz�liwe jest adekwatne i integralne wychowanie spo�eczne.
Zasada ta bowiem staje sie� wewne�trzn �a form �a wychowania spo�ecznego oraz
skutecznym narze�dziem „uspo�eczniania” osoby i personalizacji wspó�czesne-
go z�ycia spo�ecznego w jego obszarze publicznym, politycznym, kulturowym,
ekonomicznym i mie�dzynarodowym.

Mi�ość spo�eczna jest „wewne�trzn �a treści �a” modeli wychowania spo�eczne-
go65. W świetle nauczania Jana Paw�a II i katolickiej nauki spo�ecznej do
tych modeli moz�na zaliczyć naste�puj �ace: „now �a ewangelizacje�”, „cywilizacje�
mi�ości”, „wyobraźnie� mi�osierdzia” oraz „globalizacje� solidarności”66.

Ograniczona obje�tość artyku�u nie pozwala nam na prezentacje tychz�e
modeli. Trzeba jednak na koniec naszej refleksji stwierdzić, z�e mi�ość spo-
�eczna w swoich róz�nych wymiarach i modelowych postaciach jawi sie� jako
droga ratunku dla chorej, pe�nej patologicznego indywidualizmu i egoizmu
cywilizacji. Mi�ość spo�eczna uczula na jeden z kluczowych punktów ca�ej
chrześcijańskiej antropologii, mówi �acy o tym, z�e cz�owiek nie moz�e odnaleźć
sie� w pe�ni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego.

Zasada mi�ości spo�ecznej realizowana w codziennym z�yciu jasno poka-
zuje, z�e świat bez mi�ości nigdy nie stanie sie� przestrzeni �a prawdziwe ludz-
kiej egzystencji i wzajemnego, pe�nego szacunku obcowania. Wskazuje ona
równiez� i na te� prawde�, z�e o skuteczności pomocy potrzebuj �acym nie decydu-
j �a tylko zastosowane techniki, metody i nowoczesne rozwi �azania, lecz zdol-
ność do okazania autentycznej mi�ości dostosowanej do miejsca i czasu oraz
wielkości i rodzaju ubóstwa, któremu chcemy zaradzić. Tylko mi�ość spo�ecz-
na w swoich róz�nych wymiarach jest w stanie nadać pracy wychowawczej

64 Zob. M i �a s o, Antropologia, wychowanie, mi�ość, s. 135-146.
65 Tworzenie modeli by�o podejmowane juz� wielokrotnie w naukach pedagogicznych.

Modele w pedagogice realizuj �a generalnie pie�ć podstawowych typów funkcji poznawczych:
opis, wyjaśnianie rzeczywistości, przewidywanie zdarzeń, heurystyka i projektowanie. Modele
moz�na podzielić na diagnostyczne i prognostyczne. Pierwszy typ modeli powstaje w wyniku
zaklasyfikowania jakiegoś zjawiska do pewnego typu zjawisk. Model prognostyczny ma zaś
charakter hipotetyczny i prowadzi do projektowania poz� �adanych zdarzeń. Tym samym modele
„podprowadzaj �a” do tworzenia adekwatnej koncepcji b �adź teorii pedagogicznej (zob. M. N o-
w a k, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: WAiP 2008, s. 35-37).

66 Modele te omawiam i prezentuje� we wspomnianej juz� rozprawie doktorskiej (zob.
S z t a b a, Wychowanie spo�eczne w świetle nauczania Jana Paw�a II).
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i charytatywnej g�e�boko ludzki charakter, przywracaj �ac nadzieje� tam, gdzie
juz� zgine��a67.

Wychowanie do mi�ości spo�ecznej i przez ni �a jest pilnym wyzwaniem
skierowanym do kaz�dego cz�owieka, a w sposób szczególny do tych, którzy
w sposób profesjonalny zajmuj �a sie� przeciwdzia�aniem róz�nym formom
ubóstwa i marginalizacji spo�ecznej. Moz�na w zwi �azku z tym stwierdzeniem
zauwaz�yć, z�e zaprezentowane wymiary mi�ości spo�ecznej, jak równiez�
wspomniane modele wychowania spo�ecznego jawi �a sie� jako moz�liwość kon-
kretnej realizacji odpowiedzialności „wobec” i „za” innego jako wartość, co
podkreśla sie� dziś w dzia�aniu spo�ecznym wyraz�aj �acym sie� m.in. w pracy
spo�ecznej i socjalnej68.

SOCIAL LOVE – INSIDE FORM OF SOCIAL EDUCATION

S u m m a r y

Statement, that love is an important teaching category, does not surprise anyone. Love
however, does not have one name. In above article we show infrequently displayed form of
love, social love. In catholic social science, being an interdisciplinary science on theological
profile, this love is understood as a basic moral principle of social life. Social love together
with a second principle – justice, gives sense to human existence, crating basis for coexistence
of societies and nations.

In the above article, in light of catholic social teachings proclaimed by John Paul II and
Benedict XVI, shows sense and multi-aspect of this principle. This is why we take on subjects
such as: love vs. social love, social love vs. social justice, and dimensions of social love
(mercy, forgiveness, fundamental (preferential) option for the poor). All of our deliberations
conclude on reflection on the role of social love principle in social education.

S�owa kluczowe: mi�ość, mi�ość spo�eczna, mi�osierdzie, przebaczenie, fundamentalna opcja
na rzecz ubogich, wychowanie spo�eczne, katolicka nauka spo�eczna.

Key words: social love, charity, mercy (forgiveness), fundamental (preferential) option for the
poor, social education, catholic social doctrine.

67 Zob. N o w a k, Teorie i koncepcje wychowania, s. 377.
68 Zob. E. M a r y n o w i c z - H e t k a, Pedagogika spo�eczna. Podre�cznik akade-

micki, t. I, Warszawa: WN PWN 2006, s. 455-459.
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RODZINA SZCZEGÓLNYM MIEJSCEM
KSZTA�TOWANIA POSTAWY MI�OŚCI

S�owo „mi�ość” sta�o sie� terminem cze�sto uz�ywanym a takz�e naduz�ywa-
nym, któremu róz�ni ludzie, róz�ne środowiska nadaj �a zupe�nie odmienne zna-
czenia. Termin ten obejmuje szerokie pole semantyczne; mówi sie� o mi�ości
oblubieńczej, mi�ości ojczyzny, o umi�owaniu m �adrości, o mi�ości mie�dzy
przyjació�mi, o zami�owaniu do pracy, o mi�ości pomie�dzy rodzicami i dzieć-
mi, pomie�dzy rodzeństwem i krewnymi, o mi�ości siebie samego, bliźniego,
o mi�ości duchowej i pedagogicznej, o mi�ości jako eros i agape, i o mi�ości
Boga. Mi�ość rozumiana jako agape jest ruchem od siebie, nastawionym na
dawanie, natomiast eros jest ruchem ku sobie, nastawionym przede wszystkim
na doskonalenie samego siebie. Jest to si�a, która pomaga cz�owiekowi
wznieść sie� z poziomu tego, co zmys�owe, na poziom ponadzmys�owy; eros
jest mi�ości �a poz� �adaj �ac �a, pragn �ac �a posi �aść obiekt mi�ości ze wzgle�du na jego
doskona�ość, rodzi sie� z potrzeby, a zatem z pragnienia zdobycia i posiadania
tego, czego cz�owiekowi brakuje, lub czego posiada on jedynie niewielk �a
cz �astke� (zw�aszcza pie�kna i dobra). Tym, co pobudza moc erosa, jest wie�c
pragnienie, i dlatego eros ma charakter „zdobywcy” i „posiadacza” upragnio-
nej rzeczy; eros jest pragnieniem posiadania dobra, i to posiadania go na
zawsze. Agape natomiast wolna jest od wszelkiego poz� �adania, a jej istot �a nie
jest zdobywanie, d �az�enie do uzyskania i przyw�aszczenia sobie jakiegoś
dobra, lecz „dawanie”. W jednym ze swoich znakomitych wyk�adów na Kato-
lickim Uniwersytecie Lubelskim Giovanni Reale podkreśla�, z�e mi�ość chrześ-
cijańska rozumiana jako agape w wielu aspektach wydaje sie� antytez �a staro-

Dr hab. ALINA RYNIO, prof. KUL � kierownik Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej,
Instytut Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II, Al. Rac�awickie 14,
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z�ytnej helleńskiej koncepcji mi�ości pojmowanej jako eros. Jego zdaniem
chrześcijańska agape nie jest si� �a zdobywaj �ac �a, lecz obdarzaj �ac �a; nie jest
podbojem cz�owieka, lecz �ask �a, która przychodzi do cz�owieka od Boga, co
jest ca�kowicie obce helleńskiemu myśleniu filozoficznemu. Eros jest tym
wie�kszy, im wie�kszy (im pie�kniejszy i im lepszy) jest kochany przedmiot;
agape natomiast implikuje odwrotnie proporcjonaln �a relacje� do przedmiotu
mi�ości. Mi�ość Boga do cz�owieka jest tym wie�ksza, im mniejszy jest cz�o-
wiek, nie tylko rozumiany ogólnie, lecz takz�e jako poszczególna jednostka:
ludzie cierpi �acy, chorzy, s�abi, uciskani czy odrzuceni s �a kochani najbardziej.
Bóg poszukuje przede wszystkim grzesznika i tych, którzy sie� źle maj �a. Reale
powo�uj �ac sie� na św. Augustyna i papiez�a Benedykta XVI, jako trzeci para-
dygmat zaprezentowa� koncepcje� mi�ości jako agape ogarniaj �acej erosa.

Mi�ość � zw�aszcza erotyczna, ale takz�e macierzyńska, braterska, przyja-
cielska, pedagogiczna, mi�osierna, mi�ość Boga i ojczyzny � jest cze�stym
tematem twórczości ludzkiej1. W rzeczywistości ludzkiej mi�ość, „której
owoc dojrzewać moz�e w kaz�dym czasie”, jak uczy�a niezapomniana misjonar-
ka mi�ości � Matka Teresa z Kalkuty, zajmuje centralne miejsce w z�yciu
cz�owieka, nadaje mu sens, jest g�ównym mechanizmem motywuj �acym jego
zachowanie, stanowi si�e�, która organizuje jego z�ycie. Na potwierdzenie tych
s�ów warto przytoczyć wypowiedź papiez�a Benedykta XVI, wed�ug którego:
„mi�ość obejmuje ca� �a egzystencje� w kaz�dym jej wymiarze, takz�e w wymiarze
czasu. Nie mog�oby być inaczej, poniewaz� jej obietnica ma na celu definityw-
ność. Tak, mi�ość jest «ekstaz �a», ale ekstaz �a nie w sensie chwili upojenia,
lecz ekstaz �a jako droga, trwa�e wychodzenie z «ja» zamknie�tego w samym
sobie, w kierunku wyzwalania «ja» w darze z siebie i w�aśnie tak w kierunku
ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga” (DCE 6).

Warto tez� zauwaz�yć, z�e lansowane wspó�cześnie koncepcje mi�ości nie-
jednokrotnie okradaj �a cz�owieka z prawdy o niej, a równocześnie z prawdy

1 Przygotowywana aktualnie w ramach Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej bibliografia
tematyczna zawiera setki publikacji. Za szczególnie interesuj �ace dzie�a w tej dziedzinie –
obok Mi�ości i odpowiedzialności K. Wojty�y nalez�y uznać m.in.: M. S c h e l l e r, Ordo
amoris, t�um. A. We�grzecki, w: O mi�ości – antologia, wybór, redakcja, wste�p M. Grabowski,
Toruń 1998; E. F r o m m, O sztuce mi�ości, t�um. A. Bogdański, Warszawa 1997; Wychowa-
nie do mi�ości, red. K. Majdański, Warszawa 1987; M. K w i e k, Wychowanie do mi�ości,
poradnik dla rodziców, Poznań 1991; S. W y s z y ń s k i, Mi�ość na co dzień, Poznań 1980;
M a t k a T e r e s a z K a l k u t y, Mi�ość owoc, który dojrzewa w kaz�dy czas, Warsza-
wa 1990; D. A n g e, Mi�ość braterska, przek�ad D. Szczerba, Warszawa 206; H. U r s v o n
B a l t h a s a r, Wiarygodna jest tylko mi�ość, przek�ad ks. E. Piotrowski, Kraków 1997.
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o nim samym2. Koncepcje te wyrastaj �a z tradycji myślowej idealizmu (dua-
lizmu antropologicznego), w której mi�ość zwi �azano ze sfer �a pope�dow �a
i uczuciow �a, a jednocześnie przeciwstawiono te� sfere� rozumowi. Na gruncie
tej myśli wyrasta materializm, naturalizm i sentymentalizm. Postuluj �a one
rezygnacje� z wp�ywu rozumu i woli na dzia�alność cz�owieka, wydaj �ac go na
pastwe� niekontrolowanych dzia�ań. W świetle owych zafa�szowań mi�ości tym
bardziej staje sie� konieczne przypomnienie, czym jest pe�ny ludzki akt mi-
�ości i czego wymaga od cz�owieka i tych, którzy na róz�nych etapach jego
rozwoju pomagaj �a mu wzrastać na drodze wychowania. Wobec powyz�szych
uwag w niniejszym opracowaniu najpierw w zarysie przedstawie� poje�cie
i istote� mi�ości, zaś w drugiej kolejności, odnosz �ac sie� do wci �az� aktualnego
nauczania Jana Paw�a II, wskaz�e� na piln �a potrzebe� wychowania do mi�ości
i przywo�am zadania stoj �ace przed rodzin �a i rodzicami w zakresie realizacji
wychowania do mi�ości.

I. POJE� CIE I ISTOTA MI�OŚCI

Mi�ość, chociaz� jest przez�yciem kaz�demu znanym, zawiera jednak coś
tajemniczego. Sk�ada sie� z kilku aktów uczucia i woli, ewentualnie odpowied-
nich i trwa�ych dyspozycji duszy. Wed�ug ks. Franciszka Sawickiego, nalez� �a-
cego do czo�ówki polskich myślicieli okresu mie�dzywojennego, pierwszym
aktem mi�ości jest upodobanie, „bo mi�ość od tego sie� rozpoczyna, z�e nam
sie� coś podoba”, „jakieś dobro jest przystosowane do naszego poz� �adania lub
naszych sk�onności”. Z tym � �aczy sie� jako pierwiastek drugi: „sk�onność,
poci �ag duszy do dobra, które budzi upodobanie”. Tworzy sie� przez to z� �acze-
nie uczuciowe (unio secundum affectum). Ten poci �ag duszy (motus amoris)
i to z� �aczenie uczuciowe jest najistotniejszym momentem w�aściwym aktom
uczuciowym. Jako akty woli towarzysz �a im „pragnienie posiadania przedmio-
tu ukochanego i z�yczliwość”. W rozumieniu Sawickiego to ze wzgle�du na te�
z�yczliwość św. Tomasz, nawi �azuj �ac do Arystotelesa, definiuje mi�ość jako
„z�yczenie komuś dobrze”, jakkolwiek z�yczliwość ta nie stanowi istoty mi-
�ości, lecz jest raczej skutkiem mi�ości, a ch�odna z�yczliwość bez serdecznego
afektu nie jest jeszcze mi�ości �a3. W stosunku do aktów woli odróz�nia sie�
dwa rodzaje mi�ości: mi�ość poz� �adliw �a (amor concupiscientae, eros Platona),

2 Por. B. K i e r e ś, Chodzi o mi�ość, Lublin 2006, s. 8.
3 F. S a w i c k i, Bóg jest mi�ości �a, Pelplin 1990, s. 36.
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któr �a kochamy coś dlatego, z�e jest dobrem dla nas (bonum nobis), i mi�ość
z�yczliw �a (amor benevolentiae, agape św. Paw�a, które nie szuka swego),
przez któr �a kochamy coś dlatego, z�e jest dobrem samo w sobie (bonum in
se), i dobrze mu z�yczymy. Wed�ug Sawickiego św. Tomasz t�umaczy stan
rzeczy cokolwiek inaczej. Nie odróz�nia dwóch rodzajów mi�ości, lecz odróz�-
nia w kaz�dej mi�ości dwa odpowiednie momenty. Zdaniem Sawickiego, jez�eli
wychodzimy z definicji, z�e „kochać to komuś dobrze z�yczyć (velle alicui
bonum), to kaz�da mi�ość jest poz� �adliwa w stosunku do dobra, którego poz� �ada,
a z�yczliwa w stosunku do tego, któremu dobrze z�yczymy”. Poz� �adliwość nale-
z�y pod pewnym wzgle�dem do kaz�dej mi�ości, ale bardziej istotna jest z�yczli-
wość, i ona dopiero zas�uguje na miano mi�ości. „Poz� �adanie stosowniej nazy-
wamy pragnieniem niz� mi�ości �a”4. Szlachetniejsza jednak niz� mi�ość poz� �adli-
wa jest mi�ość z�yczliwa. Ona wie�cej odpowiada istocie mi�ości, która z natu-
ralnego pope�du pragnie udzielać sie� innym. Rozsadza ona ciasne ramy w�as-
nego „ja” i rozszerza dusze�. Równocześnie jest dowodem szlachetnego i bo-
gatego serca. Tworzy ona nowe z�ycie przez to, co ze swego daje, i przez to,
z�e dobroci �a sw �a budzi dobroć w sercu innych5.

Z powyz�szych analiz wynika, z�e podanie pe�nej i wyczerpuj �acej definicji
mi�ości jest niezwykle trudne. Punktem wyjścia klasycznej teorii mi�ości jest
teza, wed�ug której kaz�dy byt � takz�e cz�owiek � istnieje dla swojego dzia�a-
nia i doskona�ości; doskona�ość ta jest jednocześnie dobrem, poniewaz� tylko
dobro moz�e być celem dzia�ania. By cz�owiek móg� d �az�yć do dobra, musi
posiadać pewnego rodzaju przysposobienie do tego, co mu odpowiada; tym
przysposobieniem jest mi�ość w jej najogólniejszym analogicznym znaczeniu.
Mi�ość zatem moz�na definiować jako „przysposobienie podmiotu dzia�ania do
dobra, jako celu tego dzia�ania”. Tak rozumiana mi�ość jest niejako „wpisana”
w nature� kaz�dego cz�owieka jako sk�onność do takiego dobra, która odpowia-
da jego naturze. St �ad pe�ny, tzn. ludzki akt mi�ości � to akt wyboru dobra
drugiej osoby, czyli akt rozumny i wolny. Oznacza to, z�e rozum przenika
ca�ego cz�owieka, a wie�c równiez� jego sfere� pope�dow �a i sfere� uczuć, i z�e
cz�owiek ma wp�yw na uczucia, choć niejednokrotnie wymaga to od niego
ogromnego wysi�ku. Wiedza o mi�ości wypracowana przez tradycje� klasyczn �a
pozwala spojrzeć na ni �a jako na szanse� cz�owieka, która sprawia, z�e cz�owiek

4 Tamz�e, s. 37.
5 Tamz�e, s. 39.
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sw �a mi�ości �a przez podobieństwo uczestniczy w mi�ości Boz�ej, jak „Bóg,
który wyszed� poza siebie” (Tomasz z Akwinu)6.

Maj �ac na uwadze psychologiczny aspekt mi�ości, za M. Grzywak-Kaczyń-
sk �a moz�na przyj �ać, z�e mi�ość jest to forma pozytywnego ustosunkowania sie�
uczuciowego do kogoś lub czegoś, którego g�e�bia zalez�na jest od poziomu
rozwoju psychicznego osoby ustosunkowuj �acej sie� i od obiektu ustosunkowa-
nia. Kaz�da jednostka ludzka jest niepowtarzalna w swojej osobowości, wie�c
to ustosunkowanie sie� nawet do tej samej kategorii obiektów (np. mi�ość
rodziców do swoich dzieci) moz�e być bardzo róz�ne. Równiez� bogactwo i róz�-
norodność obiektów mi�ości moz�e być róz�na u róz�nych ludzi7.

Maria Ryś, traktuj �ac mi�ość jako przez�ycie i postawe�, warunek rozwoju
i dojrza�ości osobowej a zarazem otwartość na wspólnie realizowane wartości
� powo�uj �ac sie� na stanowisko cytowanej wcześniej M. Grzywak-Kaczyńskiej
� stwierdza: „mi�ość be�d �ac szczególnego rodzaju pozytywnym ustosunkowa-
niem sie� cz�owieka do danej osoby, czy zjawiska, wyraz�a sie� w upodobaniu
sobie w przedmiocie tej mi�ości i w d �az�eniu do niego, az� do zjednoczenia sie�,
utoz�samienia, ca�kowitego z nim zespolenia. Najbardziej znamienna cech �a
ustosunkowania jest bezinteresowność, bez niej nie moz�na mówić o prawdzi-
wej mi�ości”8.

Z kolei Karol Wojty�a umieszczaj �ac mi�ość w centrum nie tylko swej myśli
teologicznej i duszpasterskiej, lecz takz�e swej filozofii i poezji, istotowe rysy
mi�ości upatruje w tym, z�e jest ona relacj �a osobow �a, polegaj �ac �a na afirmacji
i bezinteresownym czynieniu dobra wobec drugiej osoby; jest wolnym darem
z samego siebie dla dobra drugiej osoby, jednak bez utraty toz�samości daruj �a-
cego i obdarowywanego; mi�ość bezpośrednio przyczynia sie� do aksjologiczne-
go spe�nienia sie� osoby jako osoby; jest syntez �a tego, czego cz�owiek potrzebu-
je na drogach twórczości artystycznej oraz refleksji intelektualnej; „wszystko
wyjaśnia, wszystko rozwi �azuje, podnosi i odmienia”. To, z�e jest relacj �a osobo-
w �a, wynika wprost z „normy personalistycznej”, któr �a Wojty�a formu�uje –
cze�ściowo na podstawie Kantowskiego imperatywu praktycznego � w swojej
rozprawie Mi�ość i odpowiedzialność. W normie tej stwierdza sie� zreszt �a nie
tylko, z�e mi�ość jest relacj �a osobow �a, ale równiez�, z�e jest ona podstaw �a w�aści-
wych relacji mie�dzyosobowych, ma wie�c równiez� charakter etyczny i jawi sie�

6 K i e r e ś, Chodzi o mi�ość, s. 8.
7 M. G r z y w a k - K a c z y ń s k a, Wychowanie do mi�ości. Mi�ości trzeba sie�

uczyć, w: Wychowanie personalistyczne, red. F. Adamski, Kraków 2005, s. 363; zob. tez�:
M. R y ś, Wychowanie do mi�ości, w: Autorytet prawdy, red. M. Ryś, Warszawa 2006, s. 152.

8 Tamz�e, s. 152 nn.
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jako powinność moralna. W�aściwa wartość mi�ości polega wie�c na tym, z�e
dzie�ki niej osoba w najpe�niejszy sposób „uczestniczy w dobru” i dzie�ki temu
spe�nia sie� jako osoba i osi �aga szcze�ście9.

Po tych wste�pnych wyjaśnieniach dotycz �acych istoty mi�ości, z�ywi �ac prze-
konanie, z�e podstawowym i najwaz�niejszym środowiskiem wychowania
cz�owieka do mi�ości jest rodzina, a samo wychowanie do mi�ości nie tylko
wymaga od rodziców odpowiedniego przygotowania, odpowiedniej dojrza-
�ości, ale przede wszystkim poprzez wiele uwarunkowań wp�ywa na pog�e�-
bienie ich osobowej dojrza�ości � chcia�abym korzystaj �ac z osobiście przepro-
wadzonych badań nad spuścizn �a najwie�kszego z rodu Polaków � Jana Paw-
�a II10, przywo�ać kilka jego przemyśleń dotycz �acych roli rodziny i rodzi-
ców w procesie kszta�towania postawy mi�ości.

II. POWO�ANIE I POS�UGA RODZINY

W KSZTA�TOWANIU POSTAWY MI�OŚCI

W nauczaniu Jana Paw�a II nie brakuje ca�ościowego widzenia rodziny od
strony jej istoty i pos�annictwa wychowawczego. Przyjmowane przez niego
za�oz�enia pozwalaj �a na odczytanie wizji rodziny jako pierwszego, podstawo-
wego i naturalnego środowiska wychowania cz�owieka i jego rozwoju. Z wy-
powiedzi rozsianych po licznych dokumentach jednoznacznie wynika, z�e
rodzina be�d �ac najbardziej pierwotn �a i fundamentaln �a wspólnot �a ludzk �a, na
której opiera sie� spo�eczeństwo, jest przymierzem dwojga ludzi przed Bogiem
i mie�dzy sob �a, przymierzem p�odnym duchowo i fizycznie, co sie� objawia
przez zrodzenie dzieci i podje�cie ich wychowania. Rodzina jest przy tym
pojmowana jako wspólnota z�ycia i mi�ości, do czego obliguje respektowanie
wspomnianej juz� wcześniej normy personalistycznej11. Jest miejscem spotka-
nia z Bogiem i ze światem12. Jej misja wyraz�a sie� w strzez�eniu, objawianiu

9 M. O l e j n i c z a k, Wolność mi�ości. Ontologia osoby ludzkiej w koncepcjach Edyty
Stein i Karola Wojty�y, Tarnów 2010, s. 243-244.

10 Por. A. R y n i o, Integralne wychowanie w myśli Jana Paw�a II, Lublin 2004, s. 477.
11 Uwaz�a sie�, z�e norma personalistyczna zosta�a sformu�owana po raz pierwszy przez

E. Kanta i brzmi naste�puj �aco: „poste�puj tak, abyś cz�owieczeństwa tak w twojej osobie, jak
tez� w osobie kaz�dego innego uz�ywa� zawsze zarazem jako celu, nigdy jako środka”. Por.
J. A. K � o c z o w s k i, Norma personalistyczna, „Znak” 25(1973) 2, s. 184. K. Wojty�a
uj �a� to nieco inaczej: „Osoba jest takim bytem, z�e w�aściwe i pe�nowartościowe odniesienie
do niej stanowi mi�ość” (Mi�ość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 43).

12 Por. W. B o � o z, Rodzina miejscem spotkania z Bogiem, w: Pukam do drzwi Waszych
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i przekazywaniu mi�ości (EV 92), która nie tylko � �aczy dwa podmioty, ale
pozwala im w taki sposób przenikn �ać siebie, duchowo przynalez� �ac do siebie
wzajemnie, z�e „ja” staje sie� „ty”, a „ty” staje sie� „ja”. Taka mi�ość pomie�dzy
ma�z�onkami owocuje pokojem, radości �a, wzajemnym zaufaniem i spe�nieniem.
Poprzez to mi�ość ma�z�eńska staje sie� p�odna. Jeszcze w okresie kardynalskim
K. Wojty�a uczy�, z�e „jest to jakiś ca�okszta�t zamknie�ty, którego nie moz�na
rozdzielić”. Nie moz�na rozdzielać mi�ości ma�z�eńskiej od p�odności. Mi�ość
ma�z�eńska jest z natury p�odna, daje z�ycie, a ma�z�onkowie przekazuj �ac z�ycie
nowym ludziom, swoim dzieciom, mi�uj �a ich i mi�uj �a siebie w nich, daj �ac
dowód swojej mi�ości na co dzień, przez to, z�e dzieci te wychowuj �a13. Ta-
kie rodzicielstwo stoi u podstaw domu, w poje�cie którego wpisany jest wy-
miar powinności, twórczej wzajemności i rodziny, która jako środowisko
wychowawcze i pierwsza instytucja w systemie wychowuj �acym pe�ni funkcje
opiekuńcze, kszta�c �ace i aktywizuj �ace. Jan Pawe� II maj �ac na wzgle�dzie natu-
re� rodziny oraz Boz�y zamys� z ni �a zwi �azany, nazywa j �a spo�eczności �a nie-
zast �apion �a i niezaste�powaln �a. Jej wyj �atkowość � jak to jeszcze zobaczymy
� wyraz�a sie� w tym, z�e jest ona spo�eczności �a osób, dla których w�aściwym
sposobem bytowania jest komunia: communio personarum (LdR 7). Papiez�
określa tez� rodzine� jako sanktuarium z�ycia (CA 39; LdR 11; EV 6; 92)
i miejsce, w którym z�ycie, dar Boga moz�e być w sposób w�aściwy przyje�te
i chronione przed licznymi atakami, na które jest wystawione. Moz�e tez� roz-
wijać sie� zgodnie z wymogami prawdziwie ludzkiego wzrostu (EV 92). St �ad
pierwszym zadaniem rodziny jest wierne przez�ywanie komunii w ci �ag�ym
dzia�aniu na rzecz rozwijania prawdziwej wspólnoty, w której afirmowany jest
cz�owiek od chwili swojego pocze�cia po naturaln �a śmierć (LdR 11;15).
W Liście do Rodzin czytamy: „Rodzina jest � bardziej niz� jakakolwiek inna
spo�eczność � środowiskiem, w którym cz�owiek moz�e bytować dla samego
siebie poprzez bezinteresowny dar z samego siebie” (LdR 11). Wewne�trzn �a
zasad �a, trwa� �a moc �a i ostatecznym celem tego zadania jest mi�ość. W niej
rodzina znajduje z�ywe źród�o i sta�y bodziec do przyje�cia, szanowania
i wspierania rozwoju kaz�dego z cz�onków w jego najwyz�szej godności jako
osoby. „Mi�ość stanowi duchowe centrum rodziny i jej fundament. To po-
przez ni �a rodzina powstaje, rozwija sie�, wzrasta, dojrzewa i staje sie� dla
cz�owieka gniazdem, gniazdem z�ycia i mi�ości, w którym cz�owiek znajduje

domów. Rozwaz�ania na temat Listu do Rodzin Ojca Świe�tego Jana Paw�a II, Warszawa 1994,
s. 147-157; por. tez�: J. K � y s, Rodzina miejscem spotkania ze światem, w: tamz�e, s. 159-163.

13 Por. K. W o j t y � a, Wybór kazań nowohuckich, Kalwaria Zebrzydowska 1989, s. 175,
94, 73, 45.
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takz�e szcze�ście doczesne, we�druj �ac przez z�ycie ku szcze�ściu eschatologiczne-
mu” (LdR 9). Poprzez mi�ość wspólnota rodzinna realizuj �ac idea�, staje sie�
tym, czym jest (FC 17). Miejscem, przez które idzie przysz�ość (FC 86),
drog �a Kościo�a, centrum i sercem cywilizacji mi�ości (LdR 17).

W świetle tej prawdy o naturze wspólnoty rodzinnej i jej powo�aniu pod-
stawowe zadanie rodziny Papiez� upatruje w jej s�uz�bie na rzecz z�ycia. S�uz�ba
z�yciu be�d �ac przekazywaniem obrazu Boz�ego z cz�owieka na cz�owieka, rozu-
miana jest szeroko i powinna być realizowana w wielu aspektach (FC 28-41).
Potwierdzaj �a to s�owa z adhortacji apostolskiej Familiaris consortio: „P�od-
ność mi�ości ma�z�eńskiej nie zacieśnia sie� wszakz�e tylko do fizycznego ro-
dzenia dzieci, choćby nawet by�a pojmowana w swym specyficznie ludzkim
wymiarze: poszerza sie� i ubogaca wszelkimi owocami z�ycia moralnego, du-
chowego i nadprzyrodzonego, jakie ojciec i matka z racji swego powo�ania
winni przekazać w darze dzieciom, a poprzez dzieci Kościo�owi i światu” (FC
28). W obre�bie tak rozumianej s�uz�by z�yciu mieszcz �a sie� takz�e wszelkie
dzia�ania, których celem i owocem jest ukszta�towanie w cz�owieku szacunku
dla ludzkiego z�ycia, tradycji i dziedzictwa kulturowego.

Fundamentem wspólnoty rodzinnej jest sakramentalny zwi �azek me�z�czyzny
i kobiety, owo communio personarum, nazywany przymierzem osób w mi-
�ości, poprzez który Bóg � �aczy sie� z cz�owiekiem. W sakramencie tym Jan
Pawe� II widzi znak Nowego i Wiecznego Przymierza (FC 13), w którym
Bóg umacnia i wzbogaca wspólnote� dwojga sw �a zbawcz �a moc �a. St �ad ma�z�eń-
stwo we w�aściwy sobie sposób jest znakiem dzie�a zbawienia. W odniesieniu
do sakramentu ma�z�eństwa zajmuj �acy sie� t �a problematyk �a14, w refleksji Pa-
piez�a zauwaz�aj �a wyste�powanie trzech poje�ć: sakrament najpierwotniejszy,
sakrament stworzenia, sakrament odkupienia. Kaz�de z tych poje�ć na swój
sposób wyraz�a treść zawart �a w zwi �azku me�z�czyzny i kobiety. Tak rozumiane
ma�z�eństwo prowadzi do komunii osób „na podobieństwo jedności osób Bos-
kich”15. Poprzez sakrament ma�z�eństwa rodzice powo�ani s �a do uczestnictwa

14 Por. J. N a g ó r n y, Teologiczne podstawy odpowiedzialnego rodzicielstwa. Na kanwie
nauczania Jana Paw�a II, w: Cz�owiek mi�ość rodzina. „Humane Vitae” po 30 latach. Materia�y
z sympozjum KUL 3-4 grudnia 1998, red. J. Nagórny, K. Jez�yna, Lublin 1999, s. 223-247;
S. C h r o b a k, Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojty�y �
Jana Paw�a II, Warszawa 1999, s. 87-88; por. tez� „Studia nad Rodzin �a” 1(1998), 2.

15 Por. J a n P a w e � II, Me�z�czyzn �a i niewiast �a stworzy� ich. Odkupienie cia�a a sakra-
mentalność ma�z�eństwa, red. T. Styczeń, Lublin 2008, s. 383; B. M i e r z w i ń s k i, Me�z�-
czyzna � m �az� � ojciec, Otwock 1996, s. 188-191; t e n z� e, Me�z�czyzna istota nieznana,
Warszawa 1999; J. G a � k o w s k i, Rodzina w uje�ciu kardyna�a Karola Wojty�y, w: Z ba-
dań nad rodzin �a, red. T. Kuko�owicz, Lublin 1984, s. 21-30; W. P ó � t a w s k a, A. P ó �-
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we w�adzy i mi�ości samego Boga Ojca, Chrystusa Pasterza i Ducha Świe�te-
go. Powo�ani s �a, aby pomagali dzieciom w ich ludzkim i chrześcijańskim
wzrastaniu. Świadomość pos�annictwa pog�e�biona w chwili przyjmowania
sakramentu ma�z�eństwa pozwala ma�z�onkom z ca� �a ufności �a poświe�cić sie�
dzie�u wychowania. Rodzice otrzymuj �a specjaln �a pomoc �aski sakramentalnej,
która czyni ich pos�annictwo prawdziw �a pos�ug �a w Kościele. Na tym funda-
mencie moz�na budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel
rodziny i jej pierwszorze�dne zadanie16. Ten dar sakramentu jest jedno-
cześnie powo�aniem i przykazaniem dla ma�z�onków chrześcijańskich, aby
pozostali sobie wierni na zawsze, ponad wszelkie próby i trudności. Nierozer-
walność ma�z�eństwa, zakorzeniona w osobowym i ca�kowitym obdarowaniu
sie� ma�z�onków, wymagana dla dobra dzieci, znajduje swoj �a ostateczn �a prawde�
w zamyśle Boz�ym wyraz�onym w Objawieniu. Prawdziwa mi�ość ma�z�eńska
w� �acza sie� w mi�ość Boz� �a. Kierowana jest do Niego oraz doznaje ubogacenia
przez odkupieńcz �a moc Chrystusa i zbawcz �a dzia�alność Kościo�a, by wspie-
rać ich i dodawać im otuchy we wznios�ym zadaniu ojca i matki17, dzie�ki
któremu staj �a sie� sob �a, rodz �ac sie� wzajemnie.

III. WYCHOWAWCZE ZADANIA RODZINY

W rodzinie jako wspólnocie osób Papiez� widzia� pierwsz �a ludzk �a „spo�ecz-
ność” stoj �ac �a u podstaw kaz�dej innej spo�eczności18. Z kolei sami rodzice,

t a w s k i, Filozofia Karola Wojty�y a rodzina, w: Rodzina środowiskiem wychowawczym,
red. K. Kluz, Cze�stochowa 1994, s. 109 nn.; J. S a l i j, Ma�z�eństwo chrześcijan jako udzia�
w paschalnym misterium Chrystusa, AK 62 (1970), nr 369, s. 18-27.

16 Por. FC 38; J a n P a w e � II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles
Laici. O powo�aniu i misji świeckich w Kościele i świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykań-
skim II, nr 40; W. G u b a � a, Z rozwaz�ań nad adhortacj �a „Familiaris consortio” Jana Paw-
�a II, „Homo Dei” 52(1983), nr 187, s. 49; R. R y b i c k i, Wychowanie w nauczaniu Jana
Paw�a II, „Chrześcijanin w Świecie” 15 (1983), nr 117, s. 23-38.

17 Por. FC 20; J a n P a w e � II, Mi�ość i odpowiedzialność. W czasie Mszy św.,
Cordoba, Argentyna, 8 kwietnia 1987, w: Rodzina w nauczaniu Jana Paw�a II. Antologia
wypowiedzi, wybór i przygotowanie tekstów C. Dr �az�ek, A. Flaga, J. Gniewek, Kraków 1990,
s. 122-123.

18 Por. J a n P a w e � II, List do Rodzin, nr 7; Homilia Ojca Świe�tego podczas Mszy
św. w Mas�owie. Kielce, 4 czerwca 1991, w: Bogu dzie�kujcie ducha nie gaście. Czwarta piel-
grzymka Ojca Świe�tego Jana Paw�a II do Ojczyzny, 1-9 czerwca 1991, red. E. Czumakow,
D. Sobkowicz, Warszawa 1991, s. 119; T. S t y c z e ń, Cz�owiek darem. Na marginesie Jana
Paw�a II „teologii cia�a”, w: Z badań nad rodzin �a, red. T. Kuko�owicz, Lublin 1984, s. 47-51;
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jako z�e dali z�ycie dzieciom, s �a pierwszymi i g�ównymi wychowawcami. To
rodzinne prawo-obowi �azek ze wzgle�du na swoje źród�o jest pierwotne w sto-
sunku do zadań wychowawczych innych spo�eczności, to znaczy, z�e nie moz�-
na go w ca�ości przekazać innym ani tez� inni nie mog �a go sobie uzurpować.
Równocześnie przez ten w�aściwy rodzinie cykl rodzenia i wychowania cz�o-
wieka przebiega organicznie Boz�y plan zbawienia ofiarowany cz�owiekowi
wraz z przymierzem ma�z�eńskim, a potwierdzony i odnowiony w Jezusie
Chrystusie19. Wspó�praca rodziców z Bogiem Stwórc �a w przekazywaniu z�y-
cia, gdzie „rodzenie jest kontynuacj �a stworzenia” (EV 43; FC 28: LdR 9), nie
kończy sie� na pocze�ciu i urodzeniu dziecka. Przed�uz�a sie� ono w procesie
wychowania, które odbywa sie� przez s�owo i przyk�ad, przez codzienne kon-
takty i decyzje, gesty i znaki, i przekazywanie nie abstrakcyjnej m �adrości, ale
z�ycia. Bóg powo�uj �ac cz�owieka do z�ycia, chce doprowadzić go do pe�ni roz-
woju osobowego i spo�ecznego. Rodzice s �a w Boz�ym zamyśle tymi, którzy
maj �a dziecku zapewnić wszystkie niezbe�dne warunki wzrostu i rozwoju.
Wychowanie zatem nalez�y do ca�okszta�tu podstawowych zadań rodzicielskich
oraz nienaruszalnych praw przychodz �acego na świat cz�owieka20. „To zada-
nie wychowawcze jest tak wielkiej wagi, z�e jego ewentualny brak z trud-
ności �a da�by sie� zast �apić”21. Najcenniejsz �a wartości �a, jak �a rodzice obdarzaj �a
dziecko od samego pocz �atku jego istnienia, jest środowisko rodzinne.

W nauczaniu Jana Paw�a II misja wychowawcza rodziców chrześcijańskich
nabiera charakteru powo�ania. Wyp�ywa ona z dwóch źróde�: z sakramentu
chrztu i sakramentu ma�z�eństwa. Chrzest świe�ty jest fundamentem ca�ego
z�ycia chrześcijańskiego, bram �a z�ycia w Duchu i bram �a otwieraj �ac �a doste�p do

T. K u k o-� o w i c z, „Osoba i czyn” a wychowanie w rodzinie, „Analecta Cracoviensia”
5-6(1973-1974), s. 217-220; W. J a n k o w s k i, Szko�a bogatego cz�owieczeństwa, w: Cz�o-
wiek osoba p�eć, red. M. Wójcik, �omianki 1998, s. 173-188.

19 Por. EV 43; J a n P a w e � II, Pierwsi wychowawcy dzieci. W czasie Mszy św. dla
rodzin chrześcijańskich, Madryt, 2 listopada 1982, w: Rodzina w nauczaniu, s. 153; t e n z� e,
Przysz�ość cz�owieka to sam cz�owiek. W czasie Mszy św. dla rodzin chrześcijańskich, Braga
– Monte Sameiro, Portugalia, 15 maja 1982, w: tamz�e, s. 91-92; FC 36.

20 Por. J a n P a w e � II, Przekaz�cie im to, co macie najlepszego. Do uczestników
Światowego Zgromadzenia Ruchu Focolari poświe�conego rodzinie i mi�ości, Rzym, 3 maja
1981, w: Dziecko w nauczaniu Jana Paw�a II. Antologia wypowiedzi, wybór i opr. tekstów
C. Dr �az�ek, J. Kawecki, Kraków 1985, s. 63-65; Homilia Ojca Świe�tego podczas Mszy św. na
lotnisku w Mas�owie, w: Bogu dzie�kujcie, s. 122-123. Na ten temat por. tez�: C. R i t t e r,
Myśli o odpowiedzialnym rodzicielstwie, w: Cz�owiek osoba p�eć, s. 219-226.

21 Karta Praw Rodziny, art. 5; KDK 50; A. G r z e ś k o w i a k, Prawa rodziny w świet-
le mie�dzynarodowych aktów praw cz�owieka, w: Ewangelizacja wspólnoty ma�z�eńskiej i rodzin-
nej, red. A. Liskowacka, E. Szczotok, Katowice 1993, s. 223-224.
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innych sakramentów, w tym ma�z�eństwa. Poprzez chrzest me�z�czyzna i kobieta
zostaj �a definitywnie w� �aczeni w Nowe i Wieczne Przymierze, w Przymierze
oblubieńcze Chrystusa z Kościo�em. Z racji tego niezniszczalnego w� �aczenia
g�e�boka wspólnota z�ycia i mi�ości ma�z�eńskiej ustanowiona przez Stwórce�
doznaje wywyz�szenia i w� �aczenia w mi�ość Chrystusa, zostaje wsparta
i wzbogacona moc �a zbawcz �a22. St �ad tez� misja chrześcijańska wymaga, aby
rodzice chrześcijańscy ukazali dzieciom wszystkie treści, które s �a konieczne
do stopniowego dojrzewania ich osobowości. Chrzest � jak podkreśla� Ojciec
Świe�ty � musi owocować w konkretnym z�yciu, musi objawiać sie� jasnym
i odpowiednim świadectwem, a rodzina ochrzczonych, jako Kośció� domowy
ma stać sie�, tak jak Kośció�, nauczycielk �a i matk �a23.

Maj �ac na wzgle�dzie fakt toz�samości i pos�annictwa rodziny chrześcijań-
skiej, zadania, jakie stoj �a przed ni �a, Jan Pawe� II dzieli� na s�uz� �ace: podtrzy-
maniu wie�zi osobistej z Bogiem; podtrzymaniu wie�zi ma�z�eńskiej i jej roz-
woju; oraz s�uz� �ace rozwojowi dziecka. Kaz�de poszczególne zadanie rodziny
jest wyrazem i konkretnym wype�nieniem jej podstawowego pos�annictwa,
jakim jest misja strzez�enia, objawiania i przekazywania mi�ości24.

Podtrzymanie, pog�e�bianie i rozwój wie�zi ma�z�eńskiej zawiera w sobie
mie�dzy innymi takie zadania szczegó�owe, jak: być darem dla siebie; zwracać
sie� zawsze ku sobie, by widzieć w drugim Boga; w celu pog�e�bienia mi�ości,
dojrza�ości, odpowiedzialności prowadzić poz�ycie intymne wed�ug wskazań
naturalnego planowania rodziny. Szczegó�owo kwestie te zosta�y podje�te
w Familiaris consortio25.

Zadania dotycz �ace dzieci s �a naste�puj �ace: otworzyć sie� na przyje�cie i wy-
chowanie potomstwa; pomóc dzieciom w odnalezieniu prawdy swojego powo-
�ania i sensu z�ycia; nak�aniać je do wzrastania w rozumności, prawdzie, dobru,

22 Por. FC 13; J a n P a w e � II, Czym jesteś rodzino chrześcijańska?, „L’Osservatore
Romano” 15(1994), nr 12, s. 25; t e n z� e, Wspólnota mi�ości i z�ycia, „L’Osservatore Roma-
no” 14(1993), nr 8-9, s. 29; Katechizm Kościo�a Katolickiego, Poznań 1994, nr 1213, 1254,
1269; K. M a j d a ń s k i, Wspólnota z�ycia i mi�ości. Zarys teologii ma�z�eństwa i rodziny,
Poznań�Warszawa 1983.

23 Por. FC 38-39; ChL 15; J a n P a w e � II, Tajemnica chrztu świe�tego, Watykan,
10 stycznia 1982, w: Dziecko w nauczaniu, s. 107-109.

24 „W tym sensie, zaczynaj �ac od mi�ości i stale do niej sie� odwo�uj �ac, ostatni Synod na-
świetli� cztery podstawowe zadania rodziny: 1) tworzenie wspólnoty osób, 2) s�uz�ba z�yciu,
3) udzia� w rozwoju spo�eczeństwa, 4) uczestnictwo w z�yciu i pos�annictwie Kościo�a” (FC 17).

25 Por. H. M i n e r, Wychowanie chrześcijańskie w rodzinie w świetle adhortacji „Fa-
miliaris consortio”, Warszawa 1996 (mps); J. S o l i s, Apostolskie zadania rodziny w adhor-
tacji apostolskiej Jana Paw�a II „Familiaris consortio”, Lublin 1992 (mps).



54 ALINA RYNIO

wolności i odpowiedzialności, co jest równoznaczne z dawaniem dziecku po-
czucia znaczenia, wartości i si�y; samemu być rozumnym, prawym, wolnym
i odpowiedzialnym; pomóc dziecku stać sie� doros�ym, to znaczy wychować je
do wolnego i odpowiedzialnego z�ycia we wspólnocie osób; pokazać dziecku
Boga, który jest Ojcem; Kośció�, który jest nauczycielk �a i matk �a; trud, który
jest tez� radości �a; powo�anie, które jest s�uz�b �a i rozwojem; mi�ość, która jest
darem z siebie; wychowywać dzieci religijnie i moralnie, kszta�tuj �ac ich sumie-
nia; przekazywać wiare� i nadzieje�; wychowywać do przynalez�ności w duchu
zachowania toz�samości kulturowej, tradycji narodowej i cnót spo�ecznych;
wychowywać do samoopanowania w p�aszczyźnie � seksu, pienie�dzy i w�adzy;
stosować naturalne planowanie rodziny i przekazywać stosown �a wiedze� na ten
temat dzieciom. Innymi s�owy: wychowywać do z�ycia we wspólnocie osób, do
uczestnictwa w tajemnicy Kościo�a i z�ycia w spo�eczeństwie.

IV. ZNACZENIE RODZINNEGO ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZEGO

Znaczenie wychowawcze środowiska rodzinnego Jan Pawe� II wi �az�e z pro-
cesem socjalizacji i przekazem podstawowych orientacji religijnych i moral-
nych. Rodzina kszta�tuje cz�owieka, który do niej nalez�y � kszta�tuje jego
sumienie, jego hierarchie� wartości, jego sposób odnoszenia sie� do siebie i in-
nych. Dlatego tak waz�ne jest to, czym z�yje wspólnota rodzinna, co jest w niej
najwaz�niejsze i jaka jest jej atmosfera wychowawcza? Papiez� dostrzegaj �ac
wychowawcz �a funkcje� środowiska rodzinnego, pisze, iz� „rodzina jest pierwsz �a
i podstawow �a szko� �a uspo�ecznienia: w niej jako we wspólnocie mi�ości uczy-
nienie daru z siebie jest prawem, nadaj �acym kierunek i warunkuj �acym wzrost”
(FC 37). W Liście do Rodzin znajdujemy pog�e�bienie powyz�szego stwierdzenia:
„[...] normalnie kaz�dy z nas w rodzinie przychodzi na świat [...] rodzinie
zawdzie�cza sam fakt bycia cz�owiekiem. [...] cz�owiek wychodzi z rodziny, aby
z kolei w nowej rodzinie urzeczywistnić swoje powo�anie z�yciowe” (LdR 2).
Ojciec Świe�ty uwaz�a rodzine� za podstawow �a wspólnote�, na której opiera sie�
ca�e z�ycie spo�eczne cz�owieka w róz�nych wymiarach (LdR 2). Funkcja socjali-
zacyjna rodziny realizuje sie� pozytywnie wówczas, gdy w z�yciu wspólnoty
rodzinnej obecne jest przekonanie, z�e cz�owiek jest „wie�cej wart z racji tego,
kim jest, niz� ze wzgle�du na to, co posiada” (KDK 35; FC 37). Taka atmosfera
kszta�tuje wszystkich cz�onków z�ycia rodzinnego. Owocem zaś urzeczywistnia-
nia powyz�szej zasady jest równiez� miejsce dla ludzi starszych w rodzinie,
opieka nad nimi, oraz solidarność i dialog pokoleń, co takz�e ma walor wycho-
wawczy (EV 94). Dla tworzenia w�aściwego klimatu rodziny podstawowe
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znaczenie maj �a rodzice, a zw�aszcza ich świadome wysi�ki wychowawcze26.
Papiez� uwaz�a, z�e rodzice nie tylko maj �a prawo do wychowywania swoich
dzieci, lecz s �a do tego zobowi �azani przez fakt rodzicielstwa. „Zrodzenie, co do
cia�a oznacza pocz �atek dalszego rodzenia, stopniowego i wielostronnego rodze-
nia przez ca�y proces wychowania” (LdR 16). W rodzinie dokonuje sie� obda-
rzanie drugiej osoby sob �a i przyjmowanie jej. Aktem tym osoba sie�ga samych
korzeni egzystencjalnych wydarzenia, którego staje sie� z wyboru podmiotem
i uczestnikiem, gdy „sprawa cz�owieka z cz�owiekiem” staje sie� dla niej „spra-
w �a cz�owieka z Bogiem”, gdy dostrzega, z�e najkrótsza droga cz�owieka do
cz�owieka prowadzi przez Boga � Ojca � Stworzyciela cz�owieka, odnosz �ac sie�
do nauczania Jana Paw�a II. Dlatego dar, o którym tu mowa, nie osi �aga swojej
prawdy tak d�ugo, jak d�ugo prawda o tym darze nie znajdzie dla siebie pe�ne-
go pokrycia w podmiotowym przyje�ciu daru osoby jako daru Ojca, owszem,
w przyje�ciu Ojca w Jego darze. W tym tkwi najg�e�bsze źród�o teologiczne
odpowiedzialnego rodzicielstwa.

W nauczaniu papieskim pojawia sie� wprost poje�cie prawo-obowi �azek ro-
dziców do wychowania swoich dzieci (FC 36). W ten sposób Jan Pawe� II
podkreśla, iz� rodzicielstwo nie sprowadza sie� tylko do poziomu biologiczne-
go, lecz jest zadaniem natury duchowej (LdR 10; 16). Rodzice przez wycho-
wanie powinni uczyć swoje dzieci „autentycznej wolności, która sie� urzeczy-
wistnia przez bezinteresowny dar z siebie” (EV 92), szacunku dla innych,
sprawiedliwości, wielkodusznej s�uz�by i solidarności, oraz „wartości, które
pomagaj �a przyjmować z�ycie jako dar” (EV 92; FC 38). Powyz�sze stwierdze-
nia potwierdzaj �a znaczenie wychowawczego trudu rodziców dla w�aściwego
rozwoju indywidualnego, spo�ecznego i moralnego m�odego pokolenia.

Rodzina, be�d �ac podstawowym środowiskiem z�ycia dziecka, jest środo-
wiskiem oddzia�ywaj �acym najsilniej. Dzieje sie� tak ze wzgle�du na czas
wspólnie przez�yty, szeroki wybór środków i sposobów oddzia�ywania wycho-
wawczego. Jej funkcji Jan Pawe� II nie ogranicza jedynie do prokreacji,
socjalizacji czy rekreacji. Ma ona sw �a niezast �apion �a role� w wychowaniu
i integracji z Kościo�em i kultur �a swojego narodu. Rodzina jest tak waz�na,

26 Jan Pawe� II odwo�uj �ac sie� do nauczania Soboru Watykańskiego II, stwierdza: „Rodzice,
poniewaz� dali z�ycie dzieciom, w najwyz�szym stopniu s �a zobowi �azani do wychowania potom-
stwa i dlatego musz �a być uznani za pierwszych i g�ównych wychowawców. To zadanie wycho-
wawcze jest tak wielkiej rangi, z�e jego ewentualny brak z trudności �a da�oby sie� zast �apić. Do
rodziców bowiem nalez�y tworzyć tak �a atmosfere� rodzinn �a, przepojon �a mi�ości �a i szacunkiem
do Boga i ludzi, aby sprzyja�a ca�emu osobistemu i spo�ecznemu wychowaniu dzieci. Rodzina
jest tez� pierwsz �a szko� �a cnót spo�ecznych, potrzebnych wszystkim spo�ecznościom” (DWCH 3;
FC 36; LdR 16).
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bo wp�ywa na kszta�towanie sie� postawy moralnej i religijnej m�odego poko-
lenia27. Jest miejscem kontaktów twarz �a w twarz. Sprzyja to tworzeniu sie�
trwa�ych i silnych wie�zi emocjonalnych mie�dzy dzieckiem a rodzicami, co
z kolei jest źród�em zaufania. Rodzice s �a tymi, którzy stwarzaj �ac dziecku wa-
runki do rozwoju, staj �a sie� osobami znacz �acymi, które dziecko naśladuje
i z nimi sie� identyfikuje. Cze�ste kontakty rodziców z dzieckiem, prowadzone
rozmowy, okazywanie mi�ości, z�yczliwości i akceptacji, szacunku i zaufania
sprzyjaj �a, by rodzic sta� sie� osob �a atrakcyjn �a i godn �a zaufania. Zmiany doko-
nuj �ace sie� na podstawie autorytetu osób znacz �acych s �a zmianami trwa�ymi
i g�e�bokimi. Jan Pawe� II zwraca uwage�, iz� wychowanie w rodzinie odbywa
sie� w sposób ci �ag�y. Rodzina jest pierwszym i podstawowym źród�em wie-
dzy o świecie, o sposobie przez�ywania rzeczywistości, ocenie zjawisk i zda-
rzeń. Nadto pe�ni funkcje� przekazywania wartości niezbe�dnych do rozwoju
osoby ludzkiej i zachowania w�asnej toz�samości. Ojciec Świe�ty nazywa ten
depozyt „darem i zadaniem”, a wśród podstawowych wartości wymienia: „mi-
�ość, wierność, pomoc wzajemn �a, nierozerwalność, p�odność w najpe�niejszym
sensie tego s�owa, wzbogacon �a otwarciem na innych świadomość, z�e jest sie�
podstawow �a komórk �a spo�eczeństwa”28. Na tym naturalnym fundamencie
wzrastaj �a nieodzowne dla ludzkiego z�ycia wartości natury duchowej i religij-
nej. Doświadczenia te s �a podstaw �a do późniejszych wyborów i postaw29.

Nie bez znaczenia dla tego procesu jest tez� wspomniany wcześniej klimat
rodzinny, który tworz �a wszyscy jej cz�onkowie; waz�ne s �a nie tylko interakcje,
w których dziecko samo uczestniczy, ale tez� wzajemne odnoszenie sie� rodzi-
ców do siebie. Istotne s �a takz�e kontakty rodziny z szerszym środowiskiem
spo�ecznym, a takz�e wartości, jakie rodzina reprezentuje i dziedzictwo kultu-

27 „Rodzina jako podstawowa i niezast �apiona wspólnota wychowawcza jest środowiskiem
stwarzaj �acym najlepsze warunki do przekazywania wartości religijnych i kulturowych, które
pomagaj �a cz�owiekowi w ukszta�towaniu w�asnej toz�samości” (Rodzina źród�em pokoju dla
ludzkości. Ore�dzie Papiez�a Jana Paw�a II na XXVII Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 1994,
„L’Osservatore Romano” 15(1994), nr 1, s. 4-7.

28 J a n P a w e � II, Rodzinom chrześcijańskim nalez�y przywrócić ufność. W czasie
spotkania z rodzinami w Watykanie. Przemówienie w auli Paw�a VI, Rzym, 12 października
1980, w: Rodzina w nauczaniu, s. 15.

29 Równie waz�ne, jak wartości i treści werbalne s �a zachowania i postawy rodziców.
Postawy religijne jak i moralne maj �a swe źród�o w naśladowaniu i pójściu za. Identyfikacja
rozwija sie� na gruncie przywi �azania do osoby sprawuj �acej sta� �a opieke� nad dzieckiem, które
przejawia wzgle�dnie trwa� �a i siln �a tendencje� do przejmowania wewne�trznych w�aściwości,
a w naste�pstwie zewne�trznych zachowań. Trzecim podstawowym mechanizmem jest interiory-
zacja, polegaj �aca na uznaniu i przyjmowaniu za swoje wartości pochodz �acych z zewn �atrz.
(przyp. w�).
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rowe, którym z�yje. Rodzina be�d �ac miejscem spotkania róz�nych pokoleń, które
pomagaj �a sobie wzajemnie w osi �aganiu pe�niejszej m �adrości z�yciowej, nosi
w sobie i swoich tradycjach pewn �a cze�ść skarbu duchowego, powierzonego
ludzkości przez Boga. Jan Pawe� II szczególne bogactwo tradycji w rodzinach
widzia� w osobach starszych, którym przypisuje charyzmat przekraczania
barier mie�dzy pokoleniami (FC 27). Umoz�liwia to nawi �azywanie bezpośred-
niego kontaktu i komunikacji pomie�dzy m�odymi i ich dziadkami. W takich
warunkach przekaz kulturowego dziedzictwa i tradycji odbywa sie� niejako
samoistnie.

Ojciec Świe�ty uczy�, iz� cz�owiek jest przysz�ości �a swej rodziny i ca�ej
ludzkości � jednakz�e przysz�ość cz�owieka zwi �azana jest nierozerwalnie z wy-
chowaniem. „Rodz �ac z mi�ości i dla mi�ości now �a osobe�, która sama w sobie
jest powo�ana do wzrostu i rozwoju, rodzice tym samym podejmuj �a zadanie
umoz�liwienia jej z�ycia w pe�ni ludzkiego”30. Ponadto rodzina jest jedyn �a
wspólnot �a, w której kaz�dy cz�owiek jest mi�owany „dla niego samego”,
a podstawow �a norm �a wspólnoty ma�z�eńskiej nie jest w�asna korzyść i w�asna
przyjemność. Nie kocha sie� drugiej osoby dla samej tylko korzyści lub przy-
jemności, ale sam �a w sobie i dla niej samej. Kaz�da osoba (m �az�, z�ona, dzieci,
rodzice) jest utwierdzona w swej godności, poniewaz� jest osob �a, jest kochana
dla niej samej. Rodzina z natury swojej „chce cz�owieka dla niego samego”.
Kszta�tuje sie� jako wspólnota ludzi skupiona na cz�owieku jako takim, zawsze
jedynym i niepowtarzalnym31. Be�d �ac kolebk �a z�ycia i mi�ości, gdzie cz�o-
wiek „rodzi” sie� i „wzrasta”, rodzina spe�nia jedyn �a i niezast �apion �a role�
w przekazywaniu daru z�ycia i stwarzaniu najlepszych warunków dla wycho-
wania dzieci i wprowadzania ich w spo�eczeństwo i przysz�e role z�yciowe.
Jan Pawe� II uczy�, z�e to przede wszystkim w rodzinie dziecko znajduje
mi�ość i akceptacje� od momentu pocze�cia poprzez ca�y proces wzrastania
i rozwoju. W rodzinie rozstrzyga sie� przysz�ość cz�owieka, za któr �a bierze
ona najpowaz�niejsz �a odpowiedzialność, i w której sie� na co dzień sprawdza.
Rodzina jest środowiskiem jego ziemskiego szcze�ścia i ludzkiej nadziei. Me�z�-

30 FC 22. W innym miejscu Jan Pawe� II stwierdza: „Rodzić znaczy zarazem wychowy-
wać, a wychowywać znaczy rodzić. W cz�owieku, w którym to, co duchowe i co cielesne,
wzajemnie sie� przenika, przenikaj �a sie� tez� wzajemnie te dwa wielkie wymiary rodzicielstwa:
rodzenie i wychowanie. Wychowywać � to znaczy bardzo wiele. Sami wiecie, jak wiele sk�ada
sie� na ten wielki, d�ugi, cierpliwy proces, poprzez który uczymy cz�owieka zrodzonego z nas,
rodziców, po prostu cz�owieczeństwa” (Przekaz�cie im to, s. 63).

31 Por. J a n P a w e � II, Kochać drug �a osobe� dla niej samej. W czasie Mszy św. dla
rodzin chrześcijańskich, Madryt, 2 listopada 1982, w: Rodzina w nauczaniu, s. 155; t e n z� e,
Przysz�ość cz�owieka, s. 90-91.
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czyzna i kobieta jako m �az� i z�ona staj �a sie� przez pocze�cie i narodzenie ojcem
i matk �a: rodzicami. Przez to osi �agaj �a now �a godność, a zarazem bior �a na
siebie nowe zadania z punktu widzenia tej konkretnej wspólnoty, jak �a jest ich
rodzina, ale takz�e z punktu widzenia kaz�dej ludzkiej wspólnoty i kaz�dego
spo�eczeństwa: narodu, państwa, szko�y, zawodu czy środowiska32.

W dziele wychowawczym najg�e�bszym elementem określaj �acym zadania
wychowawcze rodziców, jest mi�ość ojcowska i macierzyńska, be�d �aca norm �a
ca�ej konkretnej dzia�alności wychowawczej. Dziecko jest z�yw �a i nierozerwal-
n �a syntez �a ojcostwa i macierzyństwa. Stawszy sie� rodzicami, ma�z�onkowie
otrzymuj �a od Boga dar nowej odpowiedzialności. Ich mi�ość rodzicielska jest
dla dzieci widzialnym znakiem tej samej mi�ości Boga, „od której bierze
nazwe� wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi”. Oboje znajduj �a w rodziciel-
stwie potwierdzenie swej dojrza�ości nie tylko fizycznej, ale równiez� ducho-
wej i zapowiedź przed�uz�enia w�asnej egzystencji. Ojcostwo i macierzyństwo
w świecie osób to znamie� szczególnej doskona�ości duchowej. Polega ona
zawsze na jakimś „rodzeniu” w sensie duchowym, na kszta�towaniu dusz.
Ojciec i matka, którzy dali dzieciom samo z�ycie biologiczne, musz �a z kolei
z�mudnym wysi�kiem dope�nić swe rodzicielstwo ojcostwem i macierzyństwem
duchowym poprzez wychowanie. W duchowym ojcostwie czy macierzyństwie
zawiera sie� jakieś przekazanie osobowości33.

V. RODZICIELSTWO I WYCHOWANIE

JAKO COMMUNIO PERSONARUM

Podobnie jak sensem ma�z�eństwa jest rodzina, tak sensem ma�z�eńskiej
communio personarum oraz tego, co sie� z ni �a wi �az�e, w szczególności zaś
wspó�z�ycia ma�z�eńskiego jest dziecko34. Jan Pawe� II podczas jednej
z ostatnich pielgrzymek do Polski nazwa� rodziców pierwszymi stróz�ami

32 Por. J a n P a w e � II, Patrzmy na Świe�t �a Rodzine�. W czasie audiencji generalnej,
Watykan, 3 stycznia 1979, w: Rodzina w nauczaniu, s. 56-57; Świe�ty Józef objawieniem god-
ności ludzkiego ojcostwa. W czasie Mszy św. w uroczystość św. Józefa, Terni, 19 marca 1981,
w: tamz�e, s. 77-78; Przysz�ość cz�owieka, s. 90-91.

33 Por. FC 14, 36; J a n P a w e � II, Jesteście dla siebie darem, „L’Osservatore Roma-
no” 15(1994), nr 8, s. 30; t e n z� e, Mi�ość i odpowiedzialność, s. 231-233; Papieska Rada
ds. Rodziny, Ludzka p�ciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie,
�omianki 1996, nr 37-47.

34 Por. K. W o j t y � a, Rodzicielstwo a „communio personarum” AK 67(1975), t. 84,
s. 17.
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i opiekunami z�ycia jeszcze nie narodzonego, ale juz� pocze�tego35. Warto za-
uwaz�yć, z�e tak rozumiane rodzicielstwo za swój pocz �atek uwaz�a moment
pocze�cia a nie narodzin dziecka. Communio personarum domaga sie� afirmacji
rodzicielstwa bodaj potencjalnego. Papiez� Jan Pawe� II za Paw�em VI nau-
cza�, iz� dzieci s �a najcenniejszym darem ma�z�eństwa, a samym rodzicom przy-
nosz �a najwie�cej dobra36. Dzieci s �a z�ywym odbiciem mi�ości i trwa�ym zna-
kiem jedności ma�z�onków. S �a one z�yw �a i nierozerwaln �a syntez �a ojcostwa i
macierzyństwa (FC 14). Rozpatruj �ac rodzicielstwo jako communio personarum
nalez�y zaznaczyć, z�e jest ono faktem wewne�trznym w me�z�u i z�onie jako ojcu
i matce, których udzia�em wraz z pocze�ciem i narodzeniem dziecka staje sie�
nowa w�aściwość i nowy stan. Poprzez rodzicielstwo ma�z�onkowie otrzymuj �a
od Boga dar nowej odpowiedzialności37.

Jednak sercem wspólnoty rodzinnej w nauczaniu Jana Paw�a II jest nade
wszystko kobieta-matka. To poprzez macierzyństwo ods�ania sie� do końca
i ujawnia tajemnica kobiecości. We wspólnym rodzicielstwie i odpowiedzial-
ności za dar z�ycia to w�aśnie macierzyństwo zawiera w sobie szczególne
obcowanie z tajemnic �a z�ycia, które dojrzewa w �onie kobiety38. Matka, juz�
w prenatalnym okresie, kszta�tuje nie tylko organizm dziecka, ale pośrednio
ca�e jego cz�owieczeństwo i stosunek do ojca. „Me�z�czyzna � uczy Jan Pa-
we� II � mimo ca�ego wspó�udzia�u w rodzicielstwie, znajduje sie� jednak «na
zewn �atrz» procesu brzemienności i rodzenia dziecka i musi pod wielu wzgle�-
dami od matki uczyć sie� swego w�asnego «ojcostwa»” (MD 18). Rodzenie
sprawia, z�e me�z�czyzna i kobieta (jego z�ona) poznaj �a sie� wzajemnie w tym
„trzecim”, który jest z nich obojga39. St �ad dojrza�e i pe�ne macierzyństwo
nie moz�e istnieć bez ojcostwa, tak jak ojcostwo nie moz�e istnieć bez macie-
rzyństwa. Pocze�te z�ycie jest jednak bliz�ej matki niz� ojca, co sprawia, iz� ma-
cierzyństwo kobiety stanowi szczególn �a „cze�ść” tego wspólnego rodzicielstwa,
jego pe�ny angaz�uj �acy wymiar. Sama bowiem konstytucja cielesna kobiety
oraz jej organizm zawieraj �a w sobie naturaln �a dyspozycje� do macierzyństwa.
Papiez� uczy�, z�e macierzyństwo odpowiada psychofizycznej strukturze kobiety

35 Por. J a n P a w e � II, Polska 1999. Przemówienia i homilie, red. K. Kuśnik, Warsza-
wa 1999, s. 188.

36 Por. FC 14; P a w e � VI, Humane vitae, nr 9.
37 Por. W o j t y � a, Rodzicielstwo a „communio personarum”, s. 18.
38 List Apostolski Mulieris Dignitatem Ojca Świe�tego Jana Paw�a II z okazji Roku Maryj-

nego O godności i powo�aniu kobiety, nr 18 (MD), w: Wybór listów Ojca Świe�tego Jana
Paw�a II, t. I, Kraków 1997.

39 Por. J a n P a w e � II, Me�z�czyzn �a i niewiast �a stworzy� ich, s. 86.
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(MD 18). Problematyce tej poświe�ca wiele uwagi40. Czyni� to podejmuj �ac
kwestie� kobiecości w kontekście rodziny, Kościo�a czy wreszcie kap�aństwa
(takz�e kontrowersyjnego problemu tak zwanego „kap�aństwa kobiet”).

W kobiecie upatrywa� pierwsz �a straz�niczke� i obrończynie� z�ycia. To ona
jako pierwsza daje poczucie bezpieczeństwa dziecku, o ile sama je posiada.
Jej rodzicielstwo, zw�aszcza w pierwszych latach z�ycia dziecka, jest o wiele
waz�niejsze, gdyz� nikt nie zast �api matki rodz �acej, karmi �acej, wychowuj �a-
cej41. Bóg Ojciec, chc �ac zabezpieczyć z�ycie dziecka, powierzy� go trosce
najbliz�szemu z bliźnich dziecka, jego w�asnej matce42. Matka odpowiada za
rozwój emocjonalny dziecka, podczas gdy ojciec odpowiada za rozwój moral-
ny, etyczny i obraz samego siebie. Nic tez� nie zast �api serca matki w domu,
serca, które zawsze tam jest, zawsze tam czeka. Dla przychodz �acego na świat
dziecka jest ona przewodniczk �a jego pierwszych kroków, oparciem w okresie
dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze z�ycia. Wnosi w dom
rodzinny, a naste�pnie w ca�e z�ycie spo�eczne bogactwo swej wraz�liwości,
intuicji, ofiarności i sta�ości. Ona stoi na straz�y ogniska domowego i jest
jego opiekunk �a. Daj �ac z�ycie dziecku, kobieta-matka uczestniczy w tajemnicy
z�ycia, boleści �a p�aci za radość istnienia i jako pierwsza wychowuje dziecko.
Zwi �azek matki z dzieckiem Jan Pawe� II określa� jako jedyny i niepowtarzal-
ny. Sposób „zrodzenia” jak i ogarnie�cia mi�ości �a macierzyńsk �a, na jakiej
opiera sie� dojrzewanie w cz�owieczeństwie i wychowanie kaz�dego dziecka
w rodzinie, jest absolutnie jedyny i niepowtarzalny43. Kaz�de bowiem z dzie-
ci jest zrodzone w sposób jedyny i niepowtarzalny, zarówno dla matki, jak
i dla dziecka. Jednocześnie kaz�de macierzyństwo jest szczytowym wyrazem
personalistycznego i wspólnotowego nastawienia, be�d �acego istotn �a cech �a
istoty ludzkiej44. W sensie osobowo-etycznym macierzyństwo oznacza bar-
dzo donios� �a twórczość kobiety, od której w zasadniczej mierze zalez�y samo
cz�owieczeństwo nowego cz�owieka (MD 19). Matka s�uz� �ac dziecku swoim
cia�em i ca�ym swoim z�yciem, jednocześnie zapewnia mu nie tylko opieke�
i mi�ość, ale kszta�tuje tez� jego stosunek do siebie, do innych i do Boga, po-
przez co przyczynia sie� do jego harmonijnego, psychofizycznego i duchowego

40 Por. Nauczanie Jana Paw�a II o kobietach, red. M. Braun-Ga�kowska, Warszawa 1980.
41 Por. J a n P a w e � II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia i homilie, s. 137-138.
42 Tamz�e, s. 319-326.
43 Por. J a n P a w e � II, Encyklika Redemptoris Mater, Rzym 1987, nr 45, w: Encykliki

Ojca Świe�tego Jana Paw�a II, Kraków 1996, s. 419.
44 Por. D. K o r n a s - B i e l a, Macierzyństwo we wspó�czesnej cywilizacji a nauczanie

Jana Paw�a II, w: Macierzyństwo, red. J. Augustyn, Kraków 1998, s. 71.



61RODZINA SZCZEGÓLNYM MIEJSCEM KSZTA�TOWANIA POSTAWY MI�OŚCI

rozwoju. W tych obowi �azkach winna być wspomagana przez me�z�a, dziel �ac
z nim systematycznie ca�y zakres powinności rodzicielskich i wychowaw-
czych45. Jej macierzyństwo, podobnie jak jej cia�o, jest wielk �a tajemnic �a.
Przyjmuje ono zarówno me�z�czyzne�, jak i dziecko. Jej macierzyństwo jest
wezwaniem do przyje�cia kogoś trzeciego, wezwaniem do otwartości i p�od-
ności duchowej. Dzie�ki niemu istnieje powrót do ojca przez dziecko, które
z kolei przywraca w ojcu oblubieńca. Matka zaszczepia i powoduje wzrost
idei ojca w duszy dziecka, które jako pierwsze rodzi ojca i próbuje dotrzeć
do jego wne�trza ze swoj �a mi�ości �a. Moz�emy o tym przeczytać w m�odzień-
czym dramacie K. Wojty�y Promieniowanie ojcostwa46. Ojciec staj �ac sie�
obecnym w z�yciu dziecka z w�aściwym mu poczuciem odpowiedzialności za
nie, w� �acza sie� w proces wychowania dziecka i wraz z matk �a, podobnie jak
Bóg swoje stworzenie, kszta�tuj �a oni swoje dziecko, spe�niaj �ac sie� jako rodzi-
ce. Dziecko sw �a otwartości �a i mi�ości �a wyrywa ojca z samotności i kieruje
ku Bogu. Kochaj �ac go, nie musi i nie moz�e zrezygnować z siebie i chcieć
wy� �acznie tego, co on. Pokazuje ojcu, z�e jest osob �a, czyli bytem osobnym,
i z�e jego pragnienia i marzenia s �a inne. Pokazuje, z�e jego samodzielność nie
jest zdrad �a i nie powinna być źród�em cierpienia. Dziecko uczy godzenia
troski o nie, z uznaniem jego odre�bności i wolności. Czyni to przez wierność
sobie i odpowiedzialne poste�powanie. W ten sposób realizuje sie� twórcza
wzajemność pomie�dzy ojcem a dzieckiem, ich obustronne wychowanie47.
Ojciec wspiera dziecko w jego rozwoju, ono zaś pomaga mu w urzeczywist-
nieniu swojego ojcostwa, a przez to swojego cz�owieczeństwa. W cytowanym
wcześniej dramacie Adam mówi do Moniki: „Powoli sie� ucze� przez ciebie,
co znaczy być ojcem: to wi �azanie świata najmocniejsze [...] Ojcostwo mnie
wi �az�e nie tylko z dzieckiem � ono wi �az�e mnie takz�e we mnie: w sobie sa-
mym jestem zwi �azany”48. Po tej z konieczności syntetycznej analizie we-
wne�trznego procesu konstytuowania sie� ojcostwa staje sie� jasne, dlaczego
w skutecznym oddzia�ywaniu wychowawczym w nauczaniu Jana Paw�a II tak

45 Por. FC 22; List Ojca Świe�tego Jana Paw�a II do kobiet, Kraków 1995, nr 2; J a n
P a w e � II, Godność kobiety � ma�z�onki i matki, „L’Osservatore Romano” 15(1994), nr 8,
s. 18-19; Nie samym chlebem z�yje cz�owiek. Do pielgrzymów z Górnego Śl �aska i Zag�e�bia
D �abrowskiego, Jasna Góra, 6 czerwca 1979, w: J a n P a w e � II, Musicie od siebie
wymagać, Poznań 1984, s. 151.

46 „Jakz�e bardzo cie� kocham, mój ojcze, dziwny ojcze zrodzony w mej duszy, ojcze, który
sie� we mnie urodzi�eś, aby mnie urodzić” (K. W o j t y � a, Promieniowanie ojcostwa, w:
Poezje i dramaty, Kraków 1999, s. 270).

47 Por. B. T a b o r s k i, Karola Wojty�y dramaturgia wne�trza, Lublin 1989, s. 83.
48 Promieniowanie ojcostwa, s. 285.
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istotne miejsce zajmuje ojcostwo. Zawsze � �aczy sie� ono z macierzyństwem,
gdyz� me�z�czyzna jako wspó�twórca z�ycia ponosi pe�n �a odpowiedzialność za
z�ycie pocze�te w �onie matki. To nie tylko odpowiedzialne macierzyństwo, ale
i odpowiedzialne ojcostwo sk�adaj �a sie� na odpowiedzialne rodzicielstwo
i wspólnie świadcz �a o godności i dojrza�ości ma�z�onków, którzy wiedz �a, iz�
ich macierzyństwo fizyczne musi być dope�nione macierzyństwem duchowym.

Ojcowska odpowiedzialność za z�ycie pocze�te w �onie kobiety, potem wy-
dane na świat, znajduje swe przed�uz�enie w procesie wychowawczym. Bycie
ojcem jawi sie� w nauczaniu Jana Paw�a II naste�puj �aco: Ojciec jest tym, który
przynosi mi�ość, pokój, bezpieczeństwo, m �adrość i sprawia, z�e syn staje „na
w�asnych nogach”. Ojciec nigdy nie zapomina o swojej odpowiedzialności za
rodzine�, obdarza syna odpowiedzialności �a szczególn �a � wymaga i oczekuje
odpowiedzi, stawia synowi zadania wymagaj �ace, lecz uzdalniaj �ace do od-
powiedzialności. Jest s�ug �a dziecka, które powinien nauczyć odpowiedzial-
ności i s�uz�by. Źród�em ojcostwa jest Boz�e Ojcostwo. Coraz wyraźniej –
mówi Jan Pawe� II � dostrzega sie� potrzebe� ojcostwa zdolnego pozytywnie
wp�ywać na proces wychowawczy dzieci, potrzebe� oparcia w ojcach, którzy
potrafi �a pe�nić swoj �a role�, by szcze�śliwie przezwycie�z�yć trudności przejścio-
wej fazy dzieciństwa i dorastania. Funkcje spe�niane przez me�z�czyzne� w ma�-
z�eństwie i rodzinie s �a spe�nianiem powo�ania Boz�ego. W ramach tego powo-
�ania na pierwszym miejscu stoi mi�ość do z�ony i dzieci. W imie� tej mi�ości
me�z�czyzna powinien zapewnić pe�ny i równy rozwój wszystkim cz�onkom
rodziny49. Samo ojcostwo jest braniem odpowiedzialności za z�ycie i dojrze-
wanie cz�owieka, która wymaga dojrza�ości rodziców. Dojrza�ość ta to stabil-
na hierarchia wartości i posiadanie sensu z�ycia. Dziecko intuicyjnie wyczuwa
ich istnienie lub brak. Dojrza�ość rodziców uwidacznia sie� w konsekwencji
we wpajaniu dziecku świata wartości, odpowiedzialności za przekaz Boz�ego
widzenia otaczaj �acej dziecko rzeczywistości, odpowiedzialności za wychowa-
nie dzieci, we wprowadzaniu do systemu wartości z poszanowaniem indywi-
dualności dziecka, przygotowuj �ac je do adekwatnych wyborów. Wiele z tych
treści da sie� równiez� odnieść do bycia kobiet �a i matk �a, która wydobywa
me�z�czyzne� z jego samotności, a be�d �ac pośredniczk �a i narze�dziem mi�ości
samego Boga, drog �a wolnej i osobistej decyzji staje sie� towarzyszk �a me�z�czyz-
ny i w ten sposób pozwala mu stać sie� tym, kim być powinien50.

49 Por. J a n P a w e � II, Wielkim zadaniem jest ojcostwo. W czasie mszy św. w Ter-
moli, W�ochy, 19 marca 1983, w: Rodzina w nauczaniu, s. 160-161; FC 25; M i e r z w i ń-
s k i, Me�z�czyzna, s. 197-201.

50 Por. J. C r o i s s a n t, Kobieta. Kap�aństwo serca, Poznań 1998, s. 63-64.
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Wydaje sie�, z�e na podstawie nauczania Jana Paw�a II dojrzewanie dziecka
do odpowiedzialnej mi�ości w rodzinie moz�na przedstawić w naste�puj �acy
sposób: wraz ze wzrostem świadomości dziecko zaczyna obserwować relacje
w swojej rodzinie, kszta�tuj �ac w sobie obraz matki, ojca i Boga. Wraz
z wiekiem naste�puje jakościowy wzrost relacji. Dziecko najlepiej uczy sie�
jednak przez przyk�ad i świadectwo z�ycia ludzi, z jakimi sie� spotyka. To, co
widzi, stara sie� naśladować. Jeśli dziecko widzi odpowiedzialność, be�dzie do
odpowiedzialności dojrzewać. Mi�ość rodzicielska od pocz �atku staje sie� dusz �a,
a przez to i norm �a, która inspiruje i nadaje kierunek ca�ej konkretnej dzia�al-
ności wychowawczej. Mi�ość rodzicielska te� dzia�alność wychowawcz �a uboga-
ca czu�ości �a, sta�ości �a, dobroci �a, us�uz�ności �a, bezinteresowności �a i duchem
ofiary. Sprawia, z�e cz�owiek urzeczywistnia siebie przez bezinteresowny dar
z siebie. Równiez� istnienie szerszych wie�zów rodzinnych z braćmi i siostrami,
dziadkami i innymi bliskimi krewnymi jest waz�nym elementem harmonijnej
równowagi dziecka51. Wszyscy cz�onkowie rodziny maj �a odpowiedzialny
obowi �azek budowania komunii osób, tworz �ac z rodziny „szko�e� bogatszego
cz�owieczeństwa”. Dokonuje sie� to poprzez �aske� i mi�ość wobec dzieci,
chorych i starszych, dzielenie sie� dobrami, radościami i cierpieniami, poprzez
wzajemn �a codzienn �a s�uz�be� wszystkich. Podstawowym czynnikiem w budowa-
niu takiej komunii jest wymiana wychowawcza mie�dzy rodzicami i dziećmi,
w której kaz�dy daje i otrzymuje52. To w ma�z�eństwie i rodzinie najskutecz-
niej wytwarza sie� ca�y zespó� mie�dzyosobowych odniesień: oblubieńczość,
ojcostwo, macierzyństwo, synostwo, braterstwo. Wspólnota rodzinna � �aczy
róz�ne pokolenia i posiada dostateczn �a si�e�, aby osobom do niej nalez� �acym
i tym, które do niej wchodz �a, zapewnić miejsce, w którym odnajd �a w�asn �a
toz�samość. Jednak kaz�dy cz�onek rodziny winien wykazywać troske� nie tylko
o w�asne z�ycie, ale i o z�ycie innych cz�onków rodziny, o ich potrzeby, na-
dzieje i idea�y. We wzajemnych stosunkach cz�onkowie wspólnoty rodzinnej
s �a inspirowani i kieruj �a sie� prawem bezinteresowności, szanuj �ac i umacniaj �ac
we wszystkich i w kaz�dym godność osobist �a53.

51 Por. EV 92; FC 36; List do Rodzin, nr 11; Chronić dzieciństwo dla dobra spo�eczeń-
stwa. Przemówienie do dziennikarzy europejskich, Watykan, 13 stycznia 1979, w: Dziecko w
nauczaniu, s. 92.

52 Por. FC 21; List do Rodzin, nr 9; Homilia Ojca Świe�tego podczas Mszy św. w Mas�o-
wie, s. 122-124; Rodzina źród�em pokoju dla ludzkości, s. 4.

53 Por. FC 15; Odpowiedzialne rodzicielstwo. Z przemówienia w Waszyngtonie, 7 paź-
dziernika 1979, w: Dziecko w nauczaniu, s. 77; Rodzina to takz�e ci, co odeszli. Anio� Pański,
Watykan, 2 listopada 1980, w: Rodzina w nauczaniu, s. 140-141.
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Z� ycie rodzinne � naucza Jan Pawe� II � musi być doświadczeniem komu-
nii i uczestnictwa. Prawowite wspó�z�ycie, które rodzi komunie� i sprzyja har-
monijnemu wychowaniu dzieci, pod os�on �a mi�ości ojca i matki, którzy wza-
jemnie sie� uzupe�niaj �a i spe�niaj �a siebie, sprzyja kszta�towaniu nowych ludzi.
St �ad tez� rodzina wezwana jest do otwarcia sie� na otoczenie spo�eczne i do
tego, by kieruj �ac sie� trosk �a o drugich, poczuciem sprawiedliwości i odpowie-
dzialności przed ca�ym spo�eczeństwem, sta�a sie� narze�dziem ucz�owieczenia
i personalizacji, wyraz�aj �acych sie� s�uz�b �a bliźniemu w braterskiej pomocy
i świadomej obronie w�asnych praw i obowi �azków54. W obre�bie tej mi�ości
znajduj �a swój naturalny wyraz tak waz�ne w codziennym z�yciu rodziny powi �a-
zania autorytetu i pos�uszeństwa, wykszta�cenia i nauczania, wolności i odpo-
wiedzialności. Rodzina staje sie� zatem szko� �a tych cnót spo�ecznych, które
stanowi �a o z�yciu i rozwoju samego spo�eczeństwa, a wie�c: szko� �a mi�ości
i solidarności, sprawiedliwości, dialogu, wszystkich cnót ludzkich i chrześci-
jańskich. Wprowadza nie tylko w sfere� wartości ludzkich, ale takz�e w sfere�
wartości duchowych55. To w rodzinie osoba znajduje pierwsz �a i niezast �apio-
n �a szko�e� bycia naprawde� ludzk �a. W rodzinie cz�owiek przyjmowany jest bez-
warunkowo. W niej uczy sie� istnieć i stopniowo budować swoj �a osobowość.
Odkrywa tez�, z�e nie jest centrum świata. Poznaje dog�e�bnie róz�ne osoby,
wzbogacaj �ac sie�. Uczy sie� być kochanym, kochać siebie i bliźniego, przez�y-
wać pierwsze próby, konflikty i cierpienia. Poznaje radość p�yn �ac �a z koniecz-
nego panowania nad sob �a. Rodzina jest tez� miejscem, gdzie mi�ość moz�e
posun �ać sie� az� do „oddania swego z�ycia” za tych, których kochamy56.

Wychowanie w rodzinie jest wie�c przede wszystkim obdarzaniem cz�owie-
czeństwem. Rodzice obdarzaj �a swym dojrza�ym cz�owieczeństwem nowo

54 Por. J a n P a w e � II, Świadczcie o Chrystusie przed światem. Z przemówienia do
robotników Solvayu w Rosignano, W�ochy, 19 marca 1982, w: Rodzina w nauczaniu, s. 145;
t e n z� e, „Nie” i „tak” chrześcijaństwa. W czasie Mszy św. dla rodzin, Panama, 5 marca
1983, w: tamz�e, s. 160; Rodzina nalez�y do dziedzictwa ludzkości. List Papiez�a Jana Paw�a II
do g�ów państw, 19 marca 1994, w: Rodzino co mówisz o sobie? Dokumenty i przemówienia
papieskie w Roku Rodziny, red. A. Świerczek, Kraków 1995, s. 127.

55 Por. J a n P a w e � II, Zachować duchowe i etyczne wartości rodzinnego z�ycia.
W czasie Mszy św. dla rodzin, Bamenola, Kamerun, 12 sierpnia 1985, w: Rodzina w naucza-
niu, s. 191; Dzień ojca, Civitavecchia, W�ochy, 19 marca 1987, w: tamz�e, s. 219-220; Rodzina
uprzywilejowanym miejscem wychowania cz�owieka, „L’Osservatore Romano” 13(1992), nr 6,
s. 20.

56 Por. J a n P a w e � II, Przede wszystkim w rodzinie przekazuje sie� kulture�. Z prze-
mówienia do uczestników sympozjum poświe�conego duszpasterstwu rodzin w Europie, Rzym,
22-26 listopada 1982, w: Rodzina w nauczaniu, s. 156-157; Misja rodziny. W czasie Mszy św.,
Maastricht, Holandia, 14 maja 1985, w: tamz�e, s. 185.
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narodzonego cz�owieka, a ten z kolei obdarza ich ca� �a nowości �a i świez�ości �a
cz�owieczeństwa, które z sob �a przynosi na świat. Dzieje sie� tak równiez�
w przypadku dzieci u�omnych i niedorozwinie�tych fizycznie lub psychicznie.
Jest to proces wzajemny: wychowawcy � rodzice s �a równocześnie w pewien
sposób wychowywani57. Tu juz� nie ma mowy o prawie do wychowania. Jest
natomiast mowa o powo�aniu, bo przez wychowanie � jak dalej pisze Ojciec
Świe�ty � rodzice staj �a sie� uczestnikami ojcowskiej a zarazem macierzyńskiej
pedagogii Boga samego58, wzajemnie sie� uzupe�niaj �ac i dope�niaj �ac.

VI. RODZINA PODSTAWOWYM MIEJSCEM WYCHOWANIA

DO MI�OŚCI I WSPÓLNOTY

Rodzina jest tym pierwszym środowiskiem, w którym kszta�tuje sie� „cz�o-
wiek wewne�trzny” i istotne wartości ludzkiego z�ycia59. Z samej natury ro-
dziny � jako wspólnoty z�ycia i mi�ości, opartej na ma�z�eństwie � i z jej misji
wyp�ywa odpowiedzialność „strzez�enia, objawiania i przekazywania mi�ości”.
Os�abienie wraz�liwości na Boga i cz�owieka � stwierdza Papiez� � prowadzi
do materializmu praktycznego, co sprzyja rozpowszechnianiu sie� indywi-
dualizmu, utylitaryzmu i hedonizmu. W tym kontekście cia�o nie jest postrze-
gane jako typowa rzeczywistość osobowa, znak i miejsce relacji z innymi,
z Bogiem i ze światem. W konsekwencji takz�e p�ciowość zostaje pozbawiona
wymiaru osobowego, to znaczy daru z siebie i przyje�cia drugiego cz�owieka
wraz z ca�ym bogactwem jego osoby. P�ciowość zamiast być znakiem, miej-
scem i je�zykiem mi�ości, staje sie� w coraz wie�kszym stopniu okazj �a i narze�-
dziem afirmacji w�asnego „ja” oraz samolubnego zaspokajania w�asnych prag-
nień i pope�dów. Tym samym zostaje zdradzona jedność me�z�czyzny i kobiety,
a prokreacja traktowana jest wówczas jako „wróg”, którego nalez�y unikać we
wspó�z�yciu p�ciowym60. Wychowanie do mi�ości poje�tej jako dar z siebie

57 Por. J a n P a w e � II, List do Rodzin, nr 16; t e n z� e, Czym jesteś rodzino? Prze-
mówienie Ojca Świe�tego � 8 października 1990, w: Rodzino co mówisz o sobie?, s. 235.

58 Por. J. W i l k, Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze w świetle doktryny
Kościo�a Katolickiego w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. A. Rynio, Stalowa
Wola 1999, s. 296.

59 Por. A. L a c h, Kszta�towanie szacunku dla z�ycia ludzkiego w świetle nauczania
papiez�a Jana Paw�a II, Lublin 1999 (mps).

60 Por. FC 17; EV 23; J. B a g r o w i c z, Wychowanie do z�ycia w rodzinie w świetle
najnowszych dokumentów Nauczycielskiego Urze�du Kościo�a, AK 81(1989), z. 480, s. 224-227.
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stanowi dla rodziców przes�anke� do przekazania dzieciom jasnego i subtelne-
go wychowania seksualnego. Pos�uga wychowawcza rodziców musi skupić sie�
na kulturze z�ycia p�ciowego, aby by�a ona prawdziwie i w pe�ni osobowa61.
P�ciowość jest bogactwem ujawniaj �acym swe g�e�bokie znaczenie w doprowa-
dzeniu osoby do z�oz�enia daru z siebie w mi�ości i tylko prawdziwa mi�ość
umie strzec z�ycia. Dlatego potrzeba „autentycznego wychowania do p�cio-
wości i mi�ości, formacji zawieraj �acej wychowanie do czystości jako cnoty,
która sprzyja osi �agnie�ciu osobowej dojrza�ości i uzdalnia do poszanowania
«oblubieńczego» znaczenia cia�a” (EV 97). Ze wzgle�du na powi �azania zacho-
dz �ace pomie�dzy wymiarem p�ciowym osoby a jej wartościami etycznymi,
wychowanie ma doprowadzić do znajomości zasad moralnych i uznania ich
za konieczn �a i cenn �a gwarancje� odpowiedzialnego wzrostu osobowego w
dziedzinie p�ciowości ludzkiej. Równiez� pos�uga wychowawcza w róz�nych
ośrodkach wychowawczych winna ukazywać bogactwo ca�ej osoby i prowa-
dzić do prawdziwej dojrza�ości (FC 37).

PODSUMOWANIE

Niniejsza publikacja, maj �ac na uwadze ujmowanie mi�ości i jej znaczenie
w rozwoju osobowym, wyjaśnia róz�norodność form mi�ości i pokazuje, z�e
postawa mi�ości oparta jest na z�yczliwości, dobroci, wybaczaniu, tolerancji,
przezwycie�z�aniu s�abości, na nadziei. Jest nastawiona na tworzenie dobra,
darowanie przewinień i wyci �aganie konstruktywnych wniosków z kaz�dej,
trudnej czy przykrej sytuacji. Poprzez mi�ość cz�owiek wychodzi poza siebie,
rozrasta sie� jego świat, a on sam rozwija sie� duchowo. Publikacja uświadamia
tez�, z�e zdolność do mi�ości i potrzeba mi�ości stanowi �a jedn �a z najg�e�bszych,
najbardziej pierwotnych potrzeb ludzkich, a przez�ywanie uczuć mi�ości na
róz�nych etapach rozwoju cz�owieka, od dziecka pocz �awszy, jest najbardziej
powszechnym ludzkim doświadczeniem. Dokonana analiza uświadamia tez�,
z�e wychowania do mi�ości nie moz�na zostawić w�asnemu losowi, ale kocha-
j �acej sie� i prawid�owo ukszta�towanej rodzinie. Autorka publikacji korzystaj �ac

61 Por. FC 37; List do Rodzin, nr 20; Kiedy Bóg daje z�ycie, daje je na zawsze. Homilia
do rodzin w Cebu, 19 lutego 1981, w: Stworzeni do mi�ości. Jana Paw�a II rozmowy z m�ody-
mi, wybór i opr. A. Sieradzki, �omianki k. Warszawy 1991, s. 152-153. Przedmiotem refleksji
autora s �a równiez� takie zagadnienia, jak: osoba a mi�ość (analiza metafizyczna, psychologiczna
i etyczna mi�ości) oraz osoba a czystość. Zob. W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność,
s. 67-185.



67RODZINA SZCZEGÓLNYM MIEJSCEM KSZTA�TOWANIA POSTAWY MI�OŚCI

z wieloletnich badań prowadzonych nad spuścizn �a Jana Paw�a II, przybliz�a
jego sposób rozumienia mi�ości i zadań, jakie w relacji do tej waz�nej, jeśli
nie najwaz�niejszej wartości i postawy ci �az� �a na ma�z�eństwach i rodzinach.
W nauczaniu Jana Paw�a II ma�z�eństwo stanowi �ac fundament zdrowej rodzi-
ny, nie jest wie�c umow �a spo�eczn �a, tradycj �a rodzinn �a czy kościelnym obrze�-
dem. Jest natomiast nieprzepart �a potrzeb �a daru z siebie, gdzie angaz�uje sie�
Bóg. Ma�z�eństwo jest nie do pomyślenia bez wierności, która przynalez�y do
natury mi�ości i jest jej synonimem. Wierność zaś jest nie do pomyślenia bez
prawości � poczucia odpowiedzialności. Tym samym wierność to postawa
cz�owieka, który zawsze d �az�y do udzielenia w�aściwej odpowiedzi kaz�dej
wartości, w kaz�dej sytuacji zachowuje �ad serca i opanowuje siebie, by móc
s�uz�yć drugiemu cz�owiekowi, dostrzez�onym wartościom i ich strzec. Temat
wierności Jan Pawe� II podejmowa�, podkreślaj �ac, iz� wierność jest trudna, ale
jest tez� gwarancj �a, z�e świat relacji mie�dzyludzkich nie popadnie w chaos
i zak�amanie. Akcentuje trud dobra, jakie przez wierność jest sie� obowi �aza-
nym oddać wspó�ma�z�onkowi oraz dzieciom. Jan Pawe� II wychodzi� z za�o-
z�enia, iz� rodzina swój pocz �atek bierze w sakramencie ma�z�eństwa i ten sakra-
ment jest dla istnienia rodziny fundamentalny. Jak powszechnie wiadomo,
przysie�ga ma�z�eńska w swoim szerokim sensie niesie zobowi �azanie do przyje�-
cia z mi�ości �a i katolickiego wychowania potomstwa, które jest darem Boga.

Maj �ac na uwadze wychowanie i dojrzewanie dziecka do odpowiedzialnej
mi�ości w rodzinie, nalez�y pamie�tać, iz� choć z�ycie rodziny koncentruje sie� na
Bogu, to z punktu widzenia dziecka Bóg jest jedn �a z osób, która tworzy wraz
z jego ojcem i matk �a środowisko wzrostu � jakby „gniazdo”. To dopiero
później dziecko ma szanse� zobaczyć � o ile rodzice mu w tym dopomagaj �a
przez m �adre wychowanie � z�e Bóg jest Pierwsz �a Osob �a w rodzinie, i z�e jest
jej Fundamentem.

Powyz�sza analiza be�d �ac zaledwie drobnym szkicem wymagaj �acym w wielu
szczegó�ach dopracowania i uzupe�nienia, z ca� �a odpowiedzialności �a pozwala
uznać, z�e podstawowym i najwaz�niejszym środowiskiem wychowania cz�owie-
ka do mi�ości jest rodzina. W nauczaniu Jana Paw�a II jest ona postrzegana
jako środowisko kszta�tuj �ace dojrza� �a osobowość, cechuj �ac �a sie� odpowiedzial-
ności �a za to, do czego wzywa rzeczywistość, zaś w macierzyństwie i ojcost-
wie kaz�e zobaczyć szczególn �a mi�ość � która wymaga i oczekuje odpowiedzi
mi�ości. Odpowiedzialność jest to sta�a postawa udzielania odpowiedzi na
wezwanie. Pierwszym wezwaniem, które dziecko s�yszy, to wezwanie p�yn �ace
od matki i ojca, by odpowiedzieć mi�ości �a. Jest to najg�e�bszy sens bycia
odpowiedzialnym i nie ma on wie�kszych szans ukszta�towania sie� inaczej jak
w rodzinie.
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Podsumowuj �ac dotychczasowy tok rozumowania, moz�na dojść do uzasad-
nionego wniosku, iz� rodzina wychowuje do odpowiedzialnej mi�ości w kaz�-
dym wymiarze, o ile wychowuje do odpowiedzialności jako takiej. Wychowu-
je, poniewaz� jest środowiskiem opartym na odpowiedzialności rodziców
wzgle�dem Boga, siebie nawzajem i wzgle�dem dzieci. Dzieci widz �ac odpowie-
dzialność w rodzicach, same zaczynaj �a pragn �ać odpowiedzialności, choć na
pocz �atku jej znaczenie przeczuwaj �a w sposób nie zawsze uświadomiony.
Zadaniem rodziców jest te� odpowiedzialność dostrzec, wydobyć i ukierunko-
wać tak, aby ta postawa dziecka dojrza�a i sta�a sie� autentycznie jego w�asn �a
postaw �a � wyniesion �a z domu, a odnoszon �a i konfrontowan �a wobec wszyst-
kich wezwań rzeczywistości.

W nauczaniu Jana Paw�a II widzimy rodzine� i trud rodzicielski z ni �a zwi �a-
zany, jako ukierunkowanie ku wartościom, wśród których mi�ość zajmuje miej-
sce priorytetowe. To one maj �a być w procesie wychowania ukazane i przekaza-
ne tak, by dziecko samodzielnie na nie zacze��o odpowiadać. Rodzice be�d �ac
wychowawcami dzieci, sami s �a w pewien sposób wychowywani. Ucz �ac swoje
dzieci cz�owieczeństwa, sami poznaj �a je na nowo i ucz �a sie� go na nowo. Na
rodzicach spoczywa zadanie dawania świadectwa prawdzie i mi�ości. W rodzi-
nie rodzice wychowuj �a dzieci w wierze, a dzieci ucz �a sie� wiary poprzez kon-
kretne z�ycie. Dzie�ki s�owom i świadectwu w�asnego z�ycia � rodzice s �a pierw-
szymi i niezast �apionymi katechetami swoich dzieci. Świadectwo z�ycia rodziców
zak�ada, z�e dzieci ucz �a sie� w rodzinie patrzeć na świat i z�ycie osobiste
w sposób chrześcijański zgodny z Ewangeli �a. Z kolei modlitwa dziecka, maj �ac
ogromn �a si�e� staje sie� wzorem dla doros�ych. W liście Jana Paw�a II Do dzieci
w Roku Rodziny czytamy, z�e „modlić sie� z prośb �a i ca�kowit �a ufności �a, to
znaczy zwracać sie� do Boga tak, jak czyni �a to dzieci”62.

Zrodzenie co do cia�a oznacza pocz �atek dalszego „rodzenia” poprzez ca�y
proces wychowania. Przekazywanie prawd zawartych w Dekalogu nak�ada na
dzieci i rodziców wspólny obowi �azek czci. Postawa czci jest istotnym i ko-
niecznym warunkiem kaz�dego wychowania. Jako zasada, czyli afirmacja cz�o-
wieka jako cz�owieka, nie przestaje być warunkiem prawid�owego procesu
wychowawczego (LdR 16).

W rodzinie � wspólnocie z�ycia i mi�ości � kszta�tuje sie� tez� odpowiedzial-
ność za autorytet i pos�uszeństwo, za z�ycie od pocze�cia do naturalnej śmierci,
seksualność, ma�z�eństwo i prokreacje�, prawde�, wierność Bogu, s�uchanie
sumienia i d �az�enie do świe�tości. Na mocy prawa, iz� dziecko uczy sie� widz �ac

62 J a n P a w e � II, List do dzieci Tra pochi giorno, 1994, s. 342.



69RODZINA SZCZEGÓLNYM MIEJSCEM KSZTA�TOWANIA POSTAWY MI�OŚCI

przyk�ady, jego odpowiedzialność (która przeciez� wynika z z�ycia �ask �a, za
co odpowiedzialni s �a najpierw rodzice) w duz�ej mierze zalez�y od jakości
obserwowanych przez nie relacji rodziców do Boga, ludzi i świata. Jeśli te
relacje s �a dobre, dziecko w sposób naturalny ma duz� �a szanse� być odpowie-
dzialne na miare� swoich aktualnych moz�liwości.

Dla spe�nienia swego zadania i powo�ania wspólnota rodzinna potrzebuje
pomocy. Ojciec Świe�ty wskazuje na znaczenie środków nadprzyrodzonych,
które wspomagaj �a rodzine� w realizacji jej zadań. S �a nimi wspomniane wcześ-
niej: modlitwa osobista i rodzinna oraz z�ycie sakramentalne, szczególnie zaś
sakramenty pojednania i Eucharystii (LdR 18; EV 93). Środki te maj �a walor
wychowawczy, szczególnie w wymiarze samowychowania i kszta�towania
z�yciowej postawy opartej na określonej przez wiare� hierarchii wartości.

Jan Pawe� II podkreśla tez� równocześnie znaczenie pomocy państwowej
i spo�ecznej, któr �a rodzina powinna otrzymać dla wype�nienia swego wycho-
wawczego powo�ania. Za równie waz�n �a sprawe� w realizacji jej zadań Ojciec
Świe�ty uznaje potrzebe� w�aściwego przygotowania przysz�ych ma�z�onków i
rodziców, czyli konieczność wychowania i formacji (EV 97). Zadanie to
polega na pomaganiu dzieciom w rozpoznawaniu ich powo�ania z�yciowego,
a w szczególności przygotowania do z�ycia w ma�z�eństwie i rodzinie. Spe�nić
to zadanie dobrze mog �a jedynie rodziny zdrowe duchowo (LdR 16). Chodzi
tu o rodziny pe�ne mi�ości, szacunku i poszanowania wolności kaz�dego z jej
cz�onków. Rodziny te karmi �ac sie� Ewangeli �a mi�ości, w niej znajduj �a oparcie
i wiedz �a, jak bardzo proces wychowania postawy mi�ości zalez�y od ich doj-
rza�ości osobowej i prawid�owo funkcjonuj �acej rodziny, w której kochaj �acy
sie� rodzice wdraz�aj �a w�aściwy model komunikacji; problemy s �a ujawniane
zaraz po pojawieniu sie� i s �a w�aściwie rozwi �azywane. W rodzinach tych
zaspokajane s �a podstawowe potrzeby psychiczne dziecka, co pozwala na
ukszta�towanie wiary w to, z�e dziecko jest osob �a kochan �a, wartościow �a
i godn �a mi�ości. Tak wychowywane dziecko wierzy w siebie, w swoje zdol-
ności i chce sie� rozwijać, pokonuj �ac róz�nego rodzaju trudności.
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FAMILY AS THE SPECIAL PLACE FOR SHAPING
THE ATTITUDE OF LOVE

S u m m a r y

The article, taking into account the essence of love and its meaning for personal develop-
ment, explains the diversity of forms of love and indicates that the attitude of love is based
upon kindliness, goodness, forgiveness, tolerance, overcoming weakness and upon hope. The
attitude of love is geared to creation of good, waiving offences and drawing conclusions from
every difficult or unpleasant situation. Thanks to love a man transgress himself, his world
grows and he develops himself spiritually. The paper also emphasizes that the ability to love
and the need of love are one of the deepest, most primal human needs and the transmission
of feelings of love on different stages of human’s development, starting from childhood, is the
most common human experience.

The carried out analysis also stresses that the process of the upbringing to love cannot be
left to its fate, but to loving and correctly formed family. The author of the paper, making use
of many years' standing research on the legacy of John Paul II, outlines his understanding of
love and tasks that arise from the relation to this important value and attitude, for married
couples and families. The parenthood and upbringing are depicted as the communio personarum
and family as the place of upbringing to love and live in the community of persons. Writing
about types and the essence of love author apart from Karol Wojty�a, quotes views of other
thinkers: St. Thomas, rev. F. Sawicki and contemporary philosopher G. Reale. She emphasizes
that love is a personal relation that we learn in family. The article provides the detailed des-
cription of tasks for individual family members in the process of shaping the attitude of love
and indicates on family as the most important and irreplaceable environment.

S�owa kluczowe: mi�ość � jej poje�cie i istota, eros, agape, klasyczne i wspó�czesne rozumienie
mi�ości, nauczanie Jana Paw�a II, powo�anie i pos�uga rodziny, znaczenie rodziny jako
środowiska wychowawczego, rodzicielstwo i wychowanie jako communio personarum,
rodzina jako miejsce wychowania do mi�ości i z�ycia we wspólnocie osób.

Key words: love – its notion and essence, eros, agape, classical and contemporary under-
standing of love, John Paul’s II teaching, vocation and mission of the family, the meaning
of family as the upbringing environment, parenthood and upbringing as the communion
personarum, family as the place of upbringing to love and live in the community of per-
sons.
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WPROWADZENIE

Problematyka roli osób wykonuj �acych zawód nauczyciela zarówno w wy-
miarze jednostkowym, jak i spo�ecznym, na przestrzeni ostatnich dziesie�cio-
leci ulega zasadniczym modyfikacjom. Refleksja naukowa, popularnonaukowa
jak i myśl spo�eczna nieustannie poszukuje odpowiedzi na pytania – jaki
nauczyciel jest potrzebny polskiej szkole, jaka jest perspektywa rozwoju tego
zawodu: mistrzowskiego wykonywania swego rzemios�a czy powo�ania –
pos�annictwa odbieranego jako wewne�trzny impuls do udzielania wsparcia
m�odszym, niedoświadczonym, s�abszym?

Pytania te s �a pochodn �a pytań postawionych przez prof. Józefa Mirskiego
u progu powstawania instytucjonalnie udokumentowanego pocz �atku wiedzy
o nauczycielu, który zainicjowa� powstanie nowej subdyscypliny pedagogicz-
nej – pedeutologii. Na prze�omie 1931/32 r. w Nicei Mie�dzynarodowa Liga
Nowego Wychowania powo�a�a specjalny komitet, który mia� opracować
tematyke� zwi �azan �a z kszta�ceniem nauczycieli. Na potrzeby tych spotkań
Mirski wyodre�bni� w pedagogice jako nauce cztery dzia�y: filozofia wycho-
wania, nauka o wychowaniu, teoria wychowania oraz sztuka i technika wy-
chowania. Jego czteroelementowej systematyce pedagogiki odpowiadaj �a cztery
grupy problemów: czym jest, czym powinien być nauczyciel, jakim jest
w rzeczywistości, jakim być powinien i w jaki sposób powinno sie� go
kszta�cić1. Wed�ug Henryki Kwiatkowskiej ostatnie pytanie by�o pytaniem

Dr ANNA PETKOWICZ � adiunkt Katedry Pedagogiki Chrześcijańskiej, Instytut
Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II, Al. Rac�awickie 14, 20-950
Lublin; e-mail: aplub@kul.lublin.pl

1 Zob. H. K w i a t k o w s k a, Pedeutologia, Warszawa 2008, s. 18-23.
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kumulatywnym, gdyz� buduj �ac koncepcje� kszta�cenia nauczyciela, nalez�a�o
odpowiedzieć na trzy pierwsze pytania. Namys� nad tymi problemami nie
przyniós� wtedy jednoznacznych rozwi �azań.

Sami pedeutolodzy przyznaj �a, z�e z wieloma problemami nie zdo�ano sie�
przez lata uporać w sensie realizacyjnym. „Szczególne niedomogi nalez�y
odnotować w sferze edukacji nauczycieli. Nie stworzyliśmy szkó� ćwiczeń
z prawdziwego zdarzenia, na wzór klinik kszta�cenia, wie�c mamy nauczycieli
niedouczonych, a w wielu przypadkach antynauczycieli”2. Do dziś nie znale-
ziono wie�c odpowiedzi na trzy pierwsze pytania. Przygotowana prawie 100
lat temu refleksja zachowa�a swoj �a aktualność, i mimo wielu wydarzeń histo-
rycznych, mimo tempa rozwoju techniki i cywilizacji prze�omu XX i XXI
wieku, mimo zapisanych tomów pedagogicznych dzie� naukowych � nie po-
trafiono znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na te pytania, ani nawet wyzna-
czyć obszarów, których badanie przybliz�y�oby nas do rozwi �azania problemów
zarysowanych przez Mirskiego. Koncentracja uwagi pedagogów w ostatnich
latach w dalszym ci �agu skierowana jest na czwarte pytanie, z pominie�ciem
pierwszych. W literaturze odnaleźć moz�na róz�norodne uje�cia osobowościowe:
psychologiczne, humanistyczne, socjologiczne oraz uje�cie pedagogiki krytycz-
nej, ukazywana jest ewolucja funkcji zawodowych nauczyciela: od sprawnego
przekazu wiedzy do uczenia samodzielności poznawczej i egzystencjalnej, od
sterowania do inspirowania rozwoju, od prostego przekazu do wprowadzania
ucznia w świat wiedzy, od funkcji przekazu wiedzy do czynienia �adu
w informacjach, od dominacji intelektu do równowagi świata myśli i uczuć
w edukacji szkolnej i wreszcie od alternatywy do dialogu3. A nawet nie pró-
buje sie� szukać odpowiedzi na pytanie o osobe� nauczyciela – nie jaki, ale
jakim jest i jakim być powinien.

Kluczowym problemem zarówno dla teorii kszta�cenia nauczycieli, jak
i dla praktyki przygotowania nauczyciela do zawodu sta�o sie� pytanie, jaki
uz�ytek czyni nauczyciel ze swych struktur poznawczych, ze swej wiedzy.
Dostrzega sie� rozdźwie�k mie�dzy wiedz �a teoretyczn �a a obrazem dzia�ania
praktycznego nauczyciela, który w duz�ej mierze zalez�ny jest od tego, jak
kszta�cony by� nauczyciel4.

Przygotowanie sprawnościowe nauczycieli jest przedmiotem ustawicznych
sporów. W obszarze wiedzy praktycznej i realizacyjnych koncepcji kszta�cenia

2 Tamz�e, s. 23.
3 Zob. tamz�e.
4 Tamz�e, s. 127-136.
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nauczycieli ścieraj �a sie� dwie orientacje: technologiczna i humanistyczna.
Pierwsza przygotowanie nauczycieli sprowadza do kwestii technicznej, do
ćwiczenia sprawności metodycznych. Mówi sie� wtedy o nauczycielu fachowcu
(przygotowanie do zawodu jest powieleniem sposobów dzia�ania najlepszych
nauczycieli) czy o nauczycielu wyposaz�onym w wyspecyfikowan �a strukture�
umieje�tności zawodowych (przygotowanie zawodowe zmierza do wyposaz�enia
nauczycieli w specyficzne kompetencje zawodowe). Druga k�adzie akcent na
osobowościowy wymiar kwalifikacji nauczyciela, czyni �ac z tego podstawowe
źród�o uprawomocnień decyzji praktycznych, ale to w�aśnie tu, w orientacji
humanistycznej wymienia sie� koncepcje� emancypacyjn �a czy nurt edukacji
krytycznej5.

I. PEDEUTOLOGIA JAKO NAUKA O MI�OŚCI WYCHOWAWCZEJ

Analiza pocz �atkowego dorobku nauki o zawodzie nauczyciela przynosi
jednoznaczne wskazania dotycz �ace praktyki pedagogicznej. Jakz�e odleg�e s �a
aktualnie prowadzone rozwaz�ania od wskazań zawartych w dziele Jana W�a-
dys�awa Dawida O duszy nauczycielstwa, wydanego w Krakowie w 1912 r.
Rozprawa ta zosta� uznana za pierwsz �a prace� pedeutologiczn �a i do niej odwo-
�uj �a sie� wszyscy naukowcy i publicyści pisz �acy o zawodzie nauczyciela,
zarówno ci, którzy tworzyli podwaliny pod now �a subdyscypline�, jak i wspó�-
cześni nam.

Dawid określi� tu idealn �a postawe� nauczyciela-wychowawcy, cz�owieka
nieskazitelnego, uzna�, z�e „[…] kierowniczym czynnikiem wychowania jest
to, czym jest nauczyciel, a raczej za kogo sie� uwaz�a i kim jeszcze chcia�by
być […] w z�adnym zawodzie cz�owiek nie ma tak wielkiego znaczenia, jak
w zawodzie nauczycielskim. […] nauczyciel – z�y cz�owiek jest sprzeczności �a
w samym określeniu, niemoz�liwości �a”6. Powodzenia nauczyciela upatrywa�
w „mi�ości dusz ludzkich”, a wie�c w oddaniu siebie i przyje�ciu wychowanka.
Uwaz�a�, z�e […] „istot �a relacji wychowawczej jest jego dobro moralne, jego
oświecenie i udoskonalenie jako istoty duchowej. Jest to mi�ość, bo cz�owiek
wychodzi poza siebie, troszczy sie�, bezinteresownie czyni coś dla drugiego”7.
Zdaniem Dawida mi�ość duszy ludzkiej powinna stanowić podstawe� powo�a-

5 Tamz�e, s. 127-136.
6 J. W. D a w i d, O duszy nauczycielstwa, opracowa�, wste�pem i przypisami opatrzy� oraz

poda� do druku E. Walewander, Lublin 2002, s. 34.
7 Tamz�e, s. 40.
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nia nauczycielskiego, i wyz�ej j �a ceni� niz� wiedze� fachow �a, jednak nie pomija�
ani nie umniejsza� roli przygotowania pedagogicznego. Warunkiem realizacji
nauczycielskich zadań jest dok�adne poznanie dziecka, praw rz �adz �acych pro-
cesami pamie�ci, uczenia sie�, rozwoju uczuć, woli, charakteru. Wie�ź duchowa
z wychowankiem – co jest konsekwencj �a powo�ania – stwarza dostateczn �a
potrzebe� doskonalenia sie� w swoim zawodzie. Dlatego drug �a waz�n �a w�aści-
wości �a nauczyciela jest „potrzeba doskona�ości”8. Wed�ug Jana W�adys�awa
Dawida wyraz�a sie� ona w trosce o poprawność metodyczn �a, samokszta�cenie,
ci �ag�e doskonalenie zawodowe, poczucie obowi �azku i odpowiedzialności za
ucznia, swój zawód i siebie samego.

W swojej rozprawie Dawid nie uz�ywa poje�cia „osobowość nauczyciela”
czy „osobowość ucznia”, ale jego rozwaz�ania dotycz �a tej problematyki. Za-
inspirowani jego esejem, nieco później tematyk �a t �a zaje�li sie� Mieczys�aw
Kreutz, Zbigniew Mys�akowski, Stefan Szuman i Stefan Baley. Ich rozwaz�a-
nia dotycz �a osobowości nauczyciela efektywnego, zawieraj �a rejestr takich
cech, które maj �a warunkować skuteczność wp�ywów wychowawczych i pro-
wadzić nauczyciela do mistrzostwa pedagogicznego, do doskona�ości w wyko-
nywaniu swego zawodu. Przedstawiali oni wzór, idea� nauczyciela, do którego
powinni d �az�yć wszyscy wychowawcy. Przez osobowość nauczyciela rozumieli
ogó� wszystkich jego w�aściwości przejawiaj �acych sie� w róz�nych formach
zachowań, reguluj �acych jakość interakcji mie�dzy nim a wychowankiem,
a przez to wp�ywaj �acych na motywacje� uczniów do nauki i efektywność jego
pracy. We wszystkich pracach tego okresu podstaw �a relacji nauczyciel–uczeń
by�a mi�ość – skryta pod róz�nymi nazwami. M. Kreutz9 uwaz�a�, z�e niezbe�d-
nym warunkiem wychowawczego wp�ywu nauczyciela jest posiadanie trzech
dyspozycji: mi�ości do ludzi (rozumianej jako: radość, z�yczliwość, che�ć cze�s-
tego obcowania z dzieckiem), sk�onności do spo�ecznego oddzia�ywania,
zdolności sugestywnej, która wyraz�a sie� w pewnej �atwości oddzia�ywania na
inne osoby, ich pogl �ady, uczucia, wole�.

Z. Mys�akowski i S. Szuman charakteryzuj �ac efektywnego nauczyciela,
pos�uguj �a sie� poje�ciem „talent pedagogiczny”. S �a to wyz�sze od przecie�tnych
zdolności do dzia�ania pedagogicznego. Pierwszy z badaczy uwaz�a�, z�e na
talent sk�adaj �a sie� takie cechy, jak: kontaktowość, z�ywość wyobraźni, instynkt
rodzicielski, zdolność do wyraz�ania uczuć, otwartość10. Drugi z nich by�

8 Tamz�e, s. 44.
9 M. K r e u t z, Osobowość nauczyciela-wychowawcy, w: Osobowość nauczyciela, red.

W. Okoń, Warszawa 1959, s. 121-152.
10 Z. M y s � a k o w s k i, Co to jest „talent pedagogiczny”, w: tamz�e, s. 61-75.
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zdania, z�e podstawowym warunkiem talentu jest bogata osobowość pedagoga,
czyli dojrza�y charakter, wielka wiedza i pie�kna dusza, a naste�pnym, równie
waz�nym warunkiem jest umieje�tność oddzia�ywania na innych11. W jego
opinii najwaz�niejsze by�o to, co nauczyciel posiad� i jak dzie�ki pracy nad
sob �a sie� rozwin �a�, ale takz�e waz�ny by� sposób rozdawania tego bogactwa.
Utalentowany pedagog powinien charakteryzować sie� nieprzecie�tn �a inteligen-
cj �a, kochać kaz�de dziecko, znać dok�adnie swój przedmiot nauczania, posia-
dać niezwyk�y dar wymowy i przekazywania wiedzy, interesować sie� tym,
czego naucza, być jednostk �a opanowan �a, wyzwalaj �ac �a pos�uch, koncentracje�
uwagi uczniów, wyróz�niaj �ac �a sie� osobowości �a tak dojrza� �a i g�e�bok �a, by być
etycznym, idealnym wzorem dla wychowanków, posiadać wszechstronne
zainteresowania, wnikać w losy i przysz�ość swego narodu i nastawiać ucz-
niów na zagadnienia najwaz�niejsze w ich pokoleniu, być jednostk �a weso� �a,
cierpliw �a, pogodn �a, umieć w ca�ej swej powadze i wyz�szości odpowiednio
dostosować sie� w kontakcie do moz�liwości dziecka.

Terminem „osobowość” pos�ugiwa� sie� takz�e psycholog Stefan Baley.
W jego pracach pojawiaj �a sie� terminy takie, jak „psychika nauczycielska”
i „talent pedagogiczny”. Analizuj �ac w�aściwości doskona�ego nauczyciela do-
chodzi do wniosku, z�e najistotniejsz �a cech �a dobrego nauczyciela jest zdolność
wychowawcza, która – jak mówi – „by�aby zbiorem wszystkich cech umoz�li-
wiaj �acych, u�atwiaj �acych wychowanie drugich”12. Do tych cech zalicza�:
przychylność dla wychowanków (rozumian �a jako mi�ość lub sympatia nauczy-
ciela do dziecka), rozumienie ich psychiki, potrzebe� obcowania z ludźmi,
nastawienie na systematyczne zajmowanie sie� nimi (typ spo�eczny), cierpli-
wość, kontaktowość � jako zdolność do takiego obcowania z ludźmi, które
nie prowadzi do konfliktów i poniz�ania godności ucznia; entuzjazm � zdol-
ność zaraz�ania m�odziez�y, wywo�ywania zapa�u do pracy; zdolność artystycz-
n �a – która polega na doborze i stosowaniu tych środków, które na podstawie
intuicji i doświadczenia osobistego wychowawcy oraz jego fachowej wiedzy
wydaj �a sie� w danym wypadku najw�aściwsze. Baley wychowawc �a integralnym
nazywa� tego, kto posiada�by wszystkie poz� �adane w�aściwości w stopniu
ponadprzecie�tnym.

Pe�n �a charakterystyke� osobowości nauczyciela zawdzie�czamy równiez�
Marii Grzegorzewskiej. Nawi �azuj �ac do innych autorów, g�ównie do Dawida
i Szumana, szczególny nacisk po�oz�y�a na bogactwo osobowości nauczyciela,

11 S. S z u m a n, Talent pedagogiczny, w: tamz�e, s. 76-87.
12 S. B a l e y, Osobowość nauczyciela, w: tamz�e, s. 197.
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na jego p�yn �ac �a z mi�ości dobroć, która polega na sta�ym niesieniu pomocy
innym, na wierności w�asnym przekonaniom. Wymaga�a takz�e wraz�liwości
i kszta�towania poczucia odpowiedzialności za swoj �a prace� przed sob �a, przed
spo�eczeństwem, przed narodem.

Zaskakuj �ace s �a wyniki analizy tzw. nurtu normatywnego w dorobku nau-
kowym pedeutologii, wskazuj �ace na jednomyślność, a przynajmniej duz� �a
zbiez�ność oczekiwań i wynikaj �acych z nich wskazówek dla rozwoju i kszta�-
cenia przysz�ych pedagogów. Nikt z tworz �acych w tym nurcie nie powo�uje
sie� wprost na wiare� chrześcijańsk �a i ewangeliczne rozumienie mi�ości, ale
opis cech osobowości nauczyciela jest bliski temu, co podziwiamy u uczniów
Chrystusa. Takz�e u wspó�czesnych badaczy13 tego nurtu nie odnajdujemy
sprzeczności w ich wskazaniach dotycz �acych relacji nauczyciela i ucznia.
Wszyscy podkreślaj �a konieczność nabywania kompetencji do podmiotowego
kontaktu i jego dialogowego charakteru.

II. TYPOLOGICZNE ZESPO�Y W�AŚCIWOŚCI NAUCZYCIELA

A MI�OŚĆ DO WYCHOWANKA

W wyniku licznych i cze�sto czasoch�onnych badań poświe�conych cechom
nauczycieli, badacze zacze�li koncentrować uwage� na poszukiwaniu wybranych
typologicznych zespo�ów w�aściwości nauczyciela, które mia�y być wskazów-
kami do podejmowania dzia�ań autoformacyjnych nauczycieli.

Ciekawa dla dalszych rozwaz�ań jest próba zestawienia wybranych typologii
z jednoznacznym stanowiskiem M. Grzegorzewskiej, która stosuj �ac w swoich
badaniach metode� obserwacji, wyróz�ni�a na podstawie zebranych materia�ów
dwa typy osobowości:

� typ nauczyciela wyzwalaj �acego – oddzia�ywanie na ucznia przez mi�ość,
sympatie�, che�ć pomocy i stwarzanie klimatu pogody, �adu, z�yczliwości

13 W. O k o ń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1987; S. K r a w c e-
w i c z, Przemiany spo�eczne a rola nauczyciela, „Nauczyciel i Wychowanie” 1978, nr 2;
Z. W � o d a r s k i, Cz�owiek jako wychowawca i nauczyciel, Warszawa 1992; Z. S k o r n y,
Psychologia wychowawcza dla nauczycieli, Warszawa 1987; M. M a c i a s z e k, Fina� pracy
zawodowej nauczyciela. Z doświadczeń nauczycieli, Warszawa 1990; Z. W i a t r o w s k i,
Nauczyciel szko�y zawodowej dawniej, dziś, jutro, Bydgoszcz 1990; M. Ś n i e z� y ń s k i,
Cechy nauczycieli liceów ogólnokszta�c �acych w opinii m�odziez�y, „Psychologia Wychowawcza”
1981, nr 1.
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� typ nauczyciela hamuj �acego – oddzia�ywanie za pomoc �a rozkazu, przy-
musu, sankcji, co wytwarza klimat obcości mie�dzy nauczycielem a uczniem14.

W wyniku badań autorka stwierdzi�a, z�e wp�yw wychowawczy nauczyciela
zalez�y nie tylko od jego w�aściwości moralnych, stopnia rozwoju osobowości
i zainteresowania sie� wychowankiem, lecz takz�e od orientacji w obiektywnym
świecie wartości i od stopnia zwi �azania nauczyciela ze środowiskiem. W Lis-
tach do m�odego nauczyciela wskazuje na znaczenie postawy moralnej, po-
trzeby wyrzeczenia sie� i poświe�cenia jako przymiotów decyduj �acych o sku-
teczności pracy nauczyciela i osobistego z niej zadowolenia15.

Podstaw �a typologii J. R. Schmidta jest stopień i czas pozaszkolnego kon-
taktu wychowawcy z wychowankiem. Typ pierwszy ogranicza swój kontakt
z m�odziez� �a wy� �acznie do terenu szko�y, typ drugi spotyka sie� z uczniami
takz�e poza szko� �a, choć o to specjalnie sie� nie stara. Te dwa pierwsze typy
zachowań to zachowania charakteryzuj �ace nauczyciela hamuj �acego, zaś nau-
czyciel wyzwalaj �acy to ten, który sam organizuje kontakt pozaszkolny, oraz
ten, który k�adzie na to specjalny nacisk16, nie obawiaj �ac sie� dawania świa-
dectwa z�ycia.

Psycholog amerykański H. H. Anderson, bior �ac pod uwage� uk�ad stosun-
ków mie�dzy nauczycielem a uczniem, wyróz�ni� typ nauczyciela dominuj �acego
i integruj �acego.

Dla nauczyciela o typie dominuj �acym charakterystyczna jest tendencja do
panowania nad uczniami, oparta na nakazach, zakazach, poniz�aniu, wymów-
kach, nieuwzgle�dnianiu pogl �adów uczniów, z�yczeń, cech indywidualnych.
Nauczyciel o typie dominuj �acym zaburza emocjonaln �a równowage� uczniów
i wp�ywa ujemnie na ich funkcjonowanie poznawcze. To s �a zachowania nau-
czyciela hamuj �acego.

Dla nauczyciela o typie integruj �acym charakterystyczna jest postawa de-
mokratyczna oraz respektowanie indywidualnych w�aściwości uczniów
i uwzgle�dnianie róz�nic w ich psychicznym funkcjonowaniu. Taka postawa
wywo�uje u uczniów poczucie pewności siebie i ufności we w�asne si�y oraz
wp�ywa korzystnie na motywacje� do nauki. Jest to postawa nauczyciela
wyzwalaj �acego17.

14 M. G r z e g o r z e w s k a, Znaczenie wychowawcze osobowości nauczyciela, „Cho-
wanna” 5(1938), za: S. K o r c z y ń s k i, Obraz nauczyciela, Opole 2002, s. 43.

15 M. G r z e g o r z e w s k a, Listy do m�odego nauczyciela, cykl II, Warszawa 1958.
16 S. B a l e y, Psychologia wychowawcza w zarysie, Warszawa 1960, s. 247.
17 Zob. K o r c z y ń s k i, Obraz, s. 42.
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W literaturze naukowej najbardziej rozpowszechniany jest opis trzech
podstawowych typów nauczycieli zalez�ny od stylu oddzia�ywań wychowaw-
czych: autokratycznego, demokratycznego i liberalnego18.

Nauczyciel autokratyczny jest wrogo nastawiony do dzieci, stawia grupie
zadania bez dyskusji z ni �a. Udziela pochwa� i kar jednostkom w grupie na
podstawie oceny ich stosunku do niego. Prowadzi do dezintegracji grupy,
narastania rywalizacji mie�dzy cz�onkami i stwarza tendencje� do naruszenia jej
zwartości.

Tendencje do kierowania autokratycznego wi �az�e sie� z ma� �a plastyczności �a
percepcyjn �a osobowości, niezróz�nicowanym spostrzeganiem innych, nastawie-
niem introwertycznym, niesta�ości �a emocjonaln �a oraz sk�onności �a do depresji
i nadmiernej samokontroli. Postawa autokratyczna wynika z przesadnego
dydaktyzmu szko�y jako instytucji, w której przewaz�a funkcja informacyjna
nad funkcj �a kszta�c �ac �a i wychowawcz �a, czyli przerost nauczania podaj �acego
nad nauczaniem bardziej unowocześnionym, jak nauczanie wielostronne i pro-
blemowe, licz �ace sie� z potrzebami, motywami, uzdolnieniami, moz�liwościami
uczniów.

Nauczyciel liberalny jest niezdecydowany, niepewny w poste�powaniu, ma�o
decyzyjny, czeka na jakieś dyrektywy i zas�ania sie� przepisami. Nie ma jasno
przemyślanych celów, decyzje pozostawia grupie. Ani nie pobudza, ani nie
znieche�ca uczniów do pracy zarówno na lekcji, jak i w domu. Nie uczestni-
czy w ich pracach i poczynaniach, nie pomaga sw �a rad �a, nie podsuwa po-
mys�ów, nie zajmuje sie� uczniami. Grupa kierowana przez takiego nauczycie-
la nie przejawia zapa�u do pracy i odpowiedzialności za ni �a, nie orientuje sie�
w tym, co nalez�y robić, cze�sto uchyla sie� od pracy. Mie�dzy uczniami oraz
uczniami a nauczycielem brakuje wspó�dzia�ania. Stosunki oboje�tne wyzwala-
j �a u dzieci nieche�ć, upór i wydatnie os�abiaj �a oddzia�ywanie wychowawcze,
a niekiedy wre�cz je udaremniaj �a.

Zarówno nauczyciel skoncentrowany na programie i egzekwuj �acy opano-
wanie treści programowych, jak równiez� oboje�tny na los i prace� dziecka
w szkole, to w efekcie typ nauczyciela hamuj �acego.

Nauczyciel typu demokratycznego z�yje problemami grupy, autentycznie ni �a
kieruje i czuje sie� za ni �a odpowiedzialny. Wymienia pogl �ady z uczniami,
planuje i wspó�pracuje z grup �a (klas �a). Zajmuje sie� jednostkami, nie trac �ac
zainteresowania ca� �a grup �a. Stosuje wzmocnienia nie tylko pozytywne, ale

18 A. J a n o w s k i, Kierowanie wychowawcze w toku lekcji, Warszawa 1974; t e n z� e,
Psychologia wychowawcza a zagadnienia wychowania, Wroc�aw 1980; M. � o b o c k i,
Trudności wychowawcze w szkole, Warszawa 1989.
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i negatywne, lecz czyni to w sposób obiektywny i wywaz�ony. Nauczyciel
akceptuje m�odziez�, z�yczliwie jest do niej nastawiony, emocjonalnie zaanga-
z�owany w dzia�aniu na rzecz uczniów, stara sie� wnikliwie poznać ich warunki
domowe i respektuje indywidualne w�aściwości i róz�nice. Chce uczniów
zrozumieć i wywierać na nich wp�yw. Pobudza do aktywności i osi �agania
lepszych wyników. Postawa empatii rzutuje na trwa�ość kontaktów i jakość
stosowanych metod.

Uczniowie kierowani w sposób demokratyczny che�tnie wykonuj �a powierzo-
ne zadania i prawid�owo reaguj �a na postawe� nauczyciela. Praca uczniów
w zakresie powierzonych zadań jest na dobrym poziomie. S �a w stosunku do
siebie pe�ni szacunku i maj �a poczucie odpowiedzialności. Atmosfera wycho-
wawcza przesycona demokratyzmem wyzwala pozytywne uczucia u wycho-
wanków: wzajemne zaufanie, sympatie� i z�yczliwość.

Z badań wynika, z�e nauczyciele kieruj �acy demokratycznie róz�ni �a sie� od
nauczycieli kieruj �acych autokratycznie tym, z�e s �a bardziej pewni siebie, na-
stawieni ekstrawersyjnie, raczej optymistyczni, bardziej zrównowaz�eni emo-
cjonalnie, beztroscy w poste�powaniu i nie wykazuj �a nadmiernej samokrytyki,
przywi �azuj �a wie�ksz �a wage� do spo�ecznych wartości dzia�ania. Takie zachowa-
nia s �a charakterystyczne dla nauczyciela wyzwalaj �acego.

Do wymienionych typologii nawi �azuje Zbigniew Zaborowski19. Autor ten
wyodre�bnia cztery typy nauczycieli, z których tylko jeden jest typem wyzwa-
laj �acym. To nauczyciel stymulatywny, który akceptuje uczniów, odnosi sie�
do nich z z�yczliwości �a i zaufaniem, traktuje ich jako wspó�partnerów.
Uczniom zaniedbuj �acym sie� w nauce i trudnym pod wzgle�dem wychowaw-
czym stwarza warunki do zmiany postaw i zachowania, stara sie� redukować
ich le�ki, podnosić samoocene� i wiare� we w�asne si�y. Cze�ściej stosuje wzmoc-
nienia pozytywne niz� kary. Stosunki nauczyciela z uczniami s �a przyjazne
i bliskie, nie doprowadzaj �a jednak do zbytniej poufa�ości. U nauczycieli
o typie stymulacyjnym dominuj �a zachowania wspieraj �ace, nawi �azuj �ace lub
podtrzymuj �ace kontakt emocjonalny.

Pozosta�e typy wykazuj �a cechy nauczyciela hamuj �acego. Nauczyciel
o typie rzeczowym poprawnie realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze,
jest w miare� sprawiedliwy, ale nie dostrzega indywidualnych problemów
i potrzeb uczniów, nie nawi �azuje z nimi bliz�szego kontaktu. Nauczyciel
o typie oboje�tnym nie wykazuje zainteresowania problemami uczniów, ich
trudnościami, konfliktami, pozostawia ich sprawy w�asnemu biegowi. Jego

19 Z. Z b o r o w s k i, Psychologiczne problemy wychowania, Warszawa 1977.
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oddzia�ywania wychowawcze s �a przypadkowe. Zainteresowanie uczniami lub
klas �a przejawia dopiero w przypadku zaistnia�ych powaz�niejszych ekscesów.
Nauczyciel o typie konfliktowym narzuca uczniom swoj �a wole�, opinie i de-
cyzje, cze�ściej karze, a rzadziej nagradza, z byle powodu krytykuje, drwi,
wyśmiewa sie� z uczniów i wyraz�a nieche�ć. Wywo�uje w nich przykre stany
emocjonalne, prowadz �ace do zerwania kontaktu, zaburzeń zachowania i naru-
szenia struktur regulacyjnych.

Trzy lata później Z. Zaborowski20, opieraj �ac sie� na interpersonalnej teorii
osobowości, wyodre�bni� cztery podstawowe typy osobowości nauczycieli
przejawiaj �ace sie� w stosunkach interpersonalnych, powtórnie koncentruj �ac
uwage� na cechach nauczyciela hamuj �acego. Jedynie nauczycielem wspieraj �a-
cym jest ten, kto ma osobowość podnosz �ac �a: wyste�puje w zachowaniu skiero-
wanym na stymulowanie rozwoju innych ludzi poprzez samowychowanie,
umoz�liwienie im zaspokajania potrzeb i pomaganie w trudnościach. Nauczy-
ciel o osobowości podnosz �acej oddzia�uje konstruktywnie na uczniów, jest
nastawiony na rozwój jednostki. Zachowuje sie� przyjaźnie i z�yczliwie, u�atwia
wypowiedzi, daje wskazówki, wyjaśnia, rozwija wypowiedzi uczniów.
Uwzgle�dnia róz�nice indywidualne mie�dzy uczniami. Inaczej odnosi sie� do
ucznia trudnego wychowawczo, agresywnego, inaczej do biernego, uśmiech-
nie�tego.

Pozosta�e cechy charakteryzuj �a nauczyciela hamuj �acego. Osobowość wy-
mienna ma tendencje do zachowania polegaj �acego na świadczeniu us�ug na
zasadzie uczuciowej wzajemności i uznawanych wartości. Nauczyciel o oso-
bowości wymiennej prowadzi z uczniami dialog, pyta o ich zdanie, prosi
o informacje, ale reaguje „wymiennie: coś za coś”. Osobowość obniz�aj �aca na-
stawiona jest na osi �aganie satysfakcji z os�abienia i ograniczenia innych,
których traktuje instrumentalnie. Nauczyciel o osobowości obniz�aj �acej nasta-
wiony jest na blokowanie potrzeb. Dzia�a destrukcyjnie na uczniów, niszczy
wie�ź spo�eczn �a w klasie. Osobowość neurotyczna ma trudności i niepowodze-
nia w pe�nieniu ról spo�ecznych, wywo�uje konflikty zwi �azane z dezintegracj �a
wewne�trzn �a i brakiem konsekwencji w zachowaniu. Nauczyciel o osobowości
neurotycznej jest przyczyn �a zaburzeń emocjonalnych uczniów. Cze�sto ich
krytykuje, wyraz�a nieche�ć, wyśmiewa, dyskredytuje, blokuje komunikacje�,
przerywa wypowiedzi.

20 Z. Z a b o r o w s k i, Z pogranicza psychologii spo�ecznej i psychologii osobowości,
Warszawa 1980.
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Anna Jakubowska21 wyróz�ni�a siedem typów zachowań nauczycieli, i po-
dobnie mocno zachwiana jest równowaga pomie�dzy typami pozytywnymi i
negatywnymi. Jedynie pierwsze dwa to typ wyzwalaj �acy:

1. Typ wspieraj �acy: cierpliwe wyjaśnianie, pomaganie w przezwycie�z�aniu
trudności, rozbudzanie wiary we w�asne si�y i moz�liwości.

2. Typ nawi �azuj �acy i podtrzymuj �acy kontakt emocjonalny: uśmiech, roz-
mowa na wspólne tematy, respektowanie potrzeb i z�yczeń uczniów.

Pozosta�e typy wymienione przez autorke� to typy hamuj �ace rozwój.
3. Typ agresywny: atakowanie s�owne, obraz�anie, poniz�anie, wyraz�anie

lekcewaz�enia, atakowanie fizyczne lub symboliczne (obraźliwe gesty, ironia,
ostre kary).

4. Typ koryguj �acy i hamuj �acy: ostre formu�owanie poleceń, nadmierna
ingerencja, upominanie, wprowadzanie modyfikacji, krytykowanie.

5. Typ niezaangaz�owany: doraźne proste czynności wychowawcy, adekwat-
ne do zewne�trznych warunków danej sytuacji.

6. Typ neurotyczny: obarczanie uczniów win �a za w�asne niepowodzenia,
niewspó�mierność reakcji do bodźców, nieadekwatne zachowanie do sytuacji,
niekonsekwencja.

7. Typ pozoruj �acy kontakty: takie zachowania nauczyciela, których rzeczy-
wista treść jest zafa�szowana przez udawan �a, nieautentyczn �a reakcje� wycho-
wawcy, np. pozorna pomoc.

Berta Strycharska-Gać22 na podstawie wyników badań wyodre�bni�a cztery
typy nauczycieli, wśród których jedynie profesjonalista to nauczyciel wyzwa-
laj �acy. Pozosta�e typy: nauczyciel znieche�cony, nowicjusz rozczarowany oraz
rutyniarz wykazuj �a cechy nauczyciela hamuj �acego.

Nauczyciel profesjonalista trwa na drodze samorozwoju, dokszta�ca sie�
i dba o awans zawodowy, che�tnie wspó�pracuje z kolegami, wymieniaj �ac do-
świadczenia, oraz z rodzicami, wk�ada maksymalny wysi�ek do realizacji
za�oz�onych celów, dba o wielostronny rozwój uczniów i troszczy sie� o udane
kontakty interpersonalne. Pe�en pasji i inicjatywy realizuje za�oz�ony program,
umieje�tnie wprowadzaj �ac elementy innowacji. Kochaj �acy prace� z dziećmi
i m�odziez� �a, szanuje ich prawa.

Nauczyciel znieche�cony nie radzi sobie z problemami wychowawczymi,
które kosztuj �a duz�o wysi�ku i samozaparcia. Nie jest leniwy i nie poddaje sie�

21 Za: A. G u r y c k a, B� �ad w wychowaniu, Warszawa 1990, s. 146.
22 B. S t r y c h a r s k a - G a ć, O profesjonaliście, rutyniarzu i nie tylko, „Nowe

w Szkole” 10(2006), s. 14-17.
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od razu, ale narastaj �ace patologiczne zachowania uczniów przerastaj �a go.
Mimo poświe�cenia i szczerej che�ci sprostaniu wyzwaniom szkolnym, wycofu-
je sie� z pracy w danej placówce, z poczuciem smutku, niespe�nienia sie�,
bezsilności i poraz�ki.

Nauczyciel � nowicjusz rozczarowany nastawiony jest wy� �acznie na „nada-
wanie”, natomiast nie przywi �azuje zbyt duz�ej wagi do „odbioru”. Zalewanie
uczniów informacjami lub nowościami bez uwaz�nej ich obserwacji zmniejsza
szanse� na powodzenie. Brak elastyczności i kurczowe trzymanie sie� konspektu
równiez� czyni zaje�cia ma�o efektywnymi, tym bardziej z�e w praktyce sprawy
nabieraj �a innego toku. Usilne d �az�enie do perfekcji moz�e doprowadzić do usztyw-
nienia. Wskaźnikiem jego sukcesu pedagogicznego s �a wysokie osi �agnie�cia ucz-
niów w zakresie prowadzonego przedmiotu, a nie dobre samopoczucie uczniów.

Nauczyciel rutyniarz nie dba o podstawowe potrzeby uczniów. Rutynowo
podchodz �ac do swoich obowi �azków, nie stara sie� dynamicznie rozwijać mi-
krosystemu szkolnego. Standardowo podaje uczniom wiedze�, pomija ich re-
fleksyjność, jest mu oboje�tne, jak czuj �a sie� podopieczni. Jego dzia�alność
sprowadza sie� do przeprowadzenia zaje�ć bez entuzjazmu i pasji. S �a nudne
i nie motywuj �a do samodzielnego myślenia i poszukiwania.

Dokonane porównanie prowadzi do niepokoj �acych wniosków, inspiruj �acych
do badań.

Pedeutolodzy – badacze w wie�kszości przytoczonych typologii, wymieniali
zdecydowanie wie�cej negatywnych cech osobowości nauczyciela, tych cech,
które M. Grzegorzewska nazwa�a hamuj �acymi. Czy to znaczy, z�e nauczyciele
w szkole nie buduj �a z uczniami relacji opartych na mi�ości?

Koncentracja uwagi na wyposaz�aniu w wiedze� i umieje�tności kandydatów
na nauczycieli, spowodowa�a, z�e zapomniano o ich wychowawczym kszta�to-
waniu. Wiemy kim s �a, ale nie wiemy – jakimi s �a! Czy podejm �a zadania
autoformacyjne? Szkolne osi �agnie�cia motywacyjne zak�adaj �a, z�e uczeń, stu-
dent wie, jak wykonać zadanie, ale nie wiemy, czy chce je wykonać � co
zrobić, z�eby chcia�?

Ci �ag�e modyfikacje systemu edukacji, w tym treści kszta�cenia i jednocześ-
nie kończenie kaz�dego etapu edukacji ogólnopolskim sprawdzianem czy tes-
tem kompetencji ucznia, s �a de facto sta�ym rozliczaniem nauczycieli ze
sprawności wyposaz�ania ucznia w wiedze� i umieje�tności, i to one wymuszaj �a
szybkie tempo pracy na lekcji i zaniechanie nie tylko indywidualizacji proce-
su kszta�cenia, ale i oddzia�ywania wychowawczego.

Obci �az�enie nauczycieli sformalizowanymi wymaganiami ściez�ki awansu
zawodowego wymaga od nich podejmowania dzia�ań nie zawsze zgodnych
z rozumieniem zadań w�asnego rozwoju czy rozwoju swoich uczniów.



83MI�OŚĆ JAKO ZADANIE – UJE�CIE PEDEUTOLOGICZNE

Coraz wie�cej publikacji jest wynikiem podejmowanych analiz i badań
tematyki zwi �azanej z wypaleniem zawodowym – jako reakcj �a na stres, poczu-
ciem znieche�cenia, niewiary w sens wysi�ku edukacyjnego. Dlaczego to zja-
wisko coraz cze�ściej dotyka nauczycieli?

Czy w tej sytuacji, w jakiej znajduje sie� polska szko�a, zapomniano o re-
lacji mi�ości postulowanej przez przywo�anych wcześniej badaczy, czy tez�
wyparto j �a zaste�puj �ac nieokreślonym wielos�owiem, za którym nic sie� nie
kryje, oprócz niejednoznacznych deklaracji.

Czy jesteśmy w stanie przewidzieć, co wydarzy sie� w najbliz�szej przy-
sz�ości zarówno w z�yciu osobistym kaz�dego z nas, jak i w skali spo�ecznej,
narodowej a tym bardziej globalnej?

W dalszym ci �agu pozostajemy w punkcie problemów, których nie moz�na
rozwi �azać bez uporz �adkowania aksjologicznego. Arogancja badaczy polega
na ich przekonaniu, z�e dzisiejsze rozwi �azania be�d �a doskonale sprawdza�y sie�
w przysz�ości. Z� eby moz�na by�o odpowiedzieć na pytanie, jak przygotować
sie� do aktywnego udzia�u w kreowaniu przysz�ości, zanim „zabierzemy sie�”
do przygotowywania m�odszego pokolenia do z�ycia w zmieniaj �acym sie� b�ys-
kawicznie świecie, musimy rozróz�nić dwa rodzaje pytań nieustannie stawia-
nych w pedagogice, a w szczególności w pedeutologii. Jaki nauczyciel jest
i jaki być powinien – w tych pytaniach odnajdujemy akcent instrumentalny
– odnosz �acy sie� do kszta�cenia nauczycieli, do nabywania przez nich wiedzy
i umieje�tności prowadz �acych do jak najskuteczniejszego wykonywania zawo-
du, który dziś coraz cze�ściej przybiera nazwe� edukatora. Pytanie postawione
inaczej: jakim nauczyciel jest, a jakim być powinien – dotyczy kierunkowej
interpretacji zawodu nauczycielskiego – wtedy mówimy o osobie nauczyciela
i zadaniach orientuj �acych kandydata na nauczyciela na podejmowanie dzia�ań
zarówno autoformacyjnych, kszta�towanie postawy odpowiedzialności za
siebie samego, jak równiez� za wykonywane przez siebie zawodowe zadania,
w tym podmiotowy kontakt z uczniem.

Uznaj �ac dorobek pedeutologii za znacz �acy dla nauk pedagogicznych, mo-
z�emy jednak odnaleźć inne stanowisko, w którym uznano, z�e postawienie
pytań o osobe� nauczyciela jest odzwierciedleniem myślenia, które nie jest
wolne od myślenia z�yczeniowego, od wyobraz�eń opartych na mitach i stereo-
typach23.

23 Zob. M. N o w a k - D z i e m i a n o w i c z, Oblicza nauczyciela, oblicza szko�y,
Toruń 2001, s. 13-14.
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Wyobraz�enia sk�adaj �ace sie� na myślenie mityczne, odnosz �a sie� do poza-
racjonalnych form świadomości, do tych form narracji, które obejmuj �a fakty,
zdarzenia, osoby i procesy tworz �ace wzorzec dla dzia�ań perspektywicznych.
Mity uk�adaj �a sie� we wzorzec, w którym wyczuwana jest archaiczność i jed-
nocześnie aktualna si�a oddzia�ywania. Stereotyp to wytwór świadomości
maj �acy cze�sto w sobie ślad mitu, ale odpowiednio zracjonalizowanego. Pod-
porz �adkowany jest on celom pragmatycznym: usprawiedliwia poste�powanie
spo�eczne, które odwo�uje sie� do schematycznych uzasadnień typu: czar-
ne�bia�e, przyjmuj �ac, z�e s �a one dostatecznie zrozumia�e, powszechnie doste�p-
ne i jednocześnie zdefiniowane.

Jako najbardziej pierwotne archetypiczne struktury nauczycielskiego mitu
uznano: prowadzenie za sob �a, zwi �azane ze zdobywaniem i przyci �aganiem
uczniów, nak�anianiem ich do naśladownictwa, fascynowaniem, przekazywa-
niem wiedzy o świecie, cze�sto wymuszaniem pos�uszeństwa i uleg�ości; wska-
zywanie perspektywy autokreacyjnej, zwi �azane z ukazywaniem moz�liwości
kreowania siebie i świata, wskazywanie drogi rozwojowej poprzez inicjacje�,
rytua�y, progi, fazy i etapy zewne�trznej i wewne�trznej przemiany podmiotu;
obietnica osi �agania istotnej dla podmiotu wartości, uzyskanie sprawności,
wiedzy, w�adzy, prestiz�u, statusu materialnego, niezalez�ności24.

M. Nowak-Dziemianowicz stoi na stanowisku, z�e wiele z funkcjonuj �acych
w literaturze opisów roli nauczyciela jest form �a uobecnienia przytoczonych
powyz�ej mitów. S �adzi takz�e, iz� niemoz�liwe jest uwolnienie sie� w myśleniu
o roli nauczyciela, funkcji, jak �a ma on wspó�cześnie do spe�nienia, od z�yczeń,
norm, oczekiwań oraz mitów. Przyznaje takz�e, iz� mity w myśleniu o nauczy-
cielu, zw�aszcza rozpoznane, poddane krytycznemu namys�owi oraz refleksji,
nie s �a niczym niebezpiecznym, deformuj �acym sposób patrzenia na nauczycie-
la. „Warto sie� im przygl �adać, szukać źróde�, opisywać przejawy ich obec-
ności, nie warto zaś demonizować ich funkcji, jako konstruktów odpowie-
dzialnych za przekszta�cenie idei nauczyciela ucz �acego z�ycia po ludzku
w problem racjonalności, sprawności i w�adzy, pozbawiaj �acy edukacyjn �a
relacje� osobotwórczego i humanizuj �acego pierwiastka”25.

24 Por. A. A. K o t u s i e w i c z, Mit nauczyciela i misja nauczycielskiego zawodu, w:
Tradycja i wyzwania. Edukacja. Niepodleg�ość. Rozwój, red. K. Pac�awska, Kraków 1998,
s. 126.

25 N o w a k - D z i e m i a n o w i c z, Oblicza nauczyciela, s. 13.
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III. PROPOZYCJA PEDAGOGIKI PERSONALISTYCZNEJ

Podstawow �a przyczyn �a tej sytuacji wed�ug ks. Marka Dziewieckiego26

jest zawe�z�ona lub naiwna wizja cz�owieka, na której opieraj �a sie� dominuj �ace
obecnie koncepcje wychowania czy teorie psychologiczne. Przyczyn kryzysu
zachodniej cywilizacji i zarazem wychowania nalez�y szukać w b�e�dnych
koncepcjach filozoficznych, które znajduj �a swoje prze�oz�enie w�aśnie na
systemy wychowania, spo�eczne, polityczne, na swój sposób formuj �ac ludzi.
Fa�szywe rozumienie cz�owieka jako osoby moz�e prowadzić do dwóch skraj-
ności, redukcji wychowania do procesu socjalizacji, b �adź drugiej strony do
przesadnego wyakcentowania indywidualizmu i relatywizmu, do czego docho-
dzi w państwach liberalnych. Gdy jedni „now �a filozofie�” ceni �a za wolność,
drudzy przeklinaj �a j �a za relatywizm. To na tym styku wychowanie chrześci-
jańskie „do wolności” zostaje skonfrontowane z postmodernistyczn �a „wolnoś-
ci �a od”27. Trudno sie� dziwić, z�e obecnie edukacja przez�ywa g�e�boki i roz-
leg�y kryzys.

Pedagogika personalistyczna dostrzega w cz�owieku świat sam w sobie,
który swe istnienie zawdzie�cza Bogu, be�d �ac stworzonym na Jego obraz i po-
dobieństwo. Egzystencja ludzka jest wie�c darem, w który wpisuje sie� zadanie
stawania sie� na wzór Tego, z którego wzie��a pocz �atek. Ten pierwiastek za-
równo w antropologii, jak i w pedagogice personalistycznej jest traktowany
jako priorytetowy (immanentność i transcendentność bytu ludzkiego). Jednym
z najwie�kszych wspó�czesnych ore�downików pedagogiki personalistycznej by�
Jan Pawe� II, który w swoich encyklikach, adhortacjach, listach, przemówie-
niach i homiliach podkreśla�, z�e jej podmiotem jest osoba i dlatego jest nie-
porównywalna z jak �akolwiek twórczości �a dokonywan �a wzgle�dem martwej
materii, stanowi �acej jedynie przedmiot czynności.

Obserwuj �ac reorientacje� pedagogiki ze scire propter ipsum scire (poznawać
ze wzgle�du na samo poznanie; poznać, aby wiedzieć) na scire propter uti
(poznać, aby korzystać), jesteśmy świadkami procesu ścierania sie� róz�nych
cywilizacji. Utylitaryzm w sferze materialnej prowadzi do przekszta�cenia
nauki w technologie�, a w sferze humanistycznej – do przekszta�cenia pedago-
giki w ideologie�. Nie moralność, nie sztuka, nie religia, nie dziedzictwo

26 M. D z i e w i e c k i, Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce,
Kraków 2003.

27 W. C i c h o s z, Czytelność aksjologiczna nauczyciela-wychowawcy, „Studia Gdańskie”
18-19(2005-2006), s. 128.
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greckie i rzymskie, nie chrześcijaństwo, ale w�aśnie nauka i technika s �a dziś
traktowane jako uniwersalny wk�ad do kultury światowej28.

Wychowanie ma na wzgle�dzie dobro cz�owieka w perspektywie ca�ego
jego z�ycia, jak równiez� osi �agnie�cia celu ostatecznego. Ta „uprawa rozumu”,
aby ten sam naste�pnie móg� uprawiać podmiot, którego jest w�adz �a, ma dla
z�ycia cz�owieka znaczenie kluczowe. Doceniaj �ac role� i wage� nauki w kultu-
rze, nalez�y równiez� widzieć jej źród�a, granice i cel.

W kontekście powyz�szych sformu�owań moz�na doświadczyć prawdziwości
stwierdzenia, z�e powo�anie nauczyciela jest dla niego darem i jednocześnie
zadaniem. Nauczyciel zatroskany to przede wszystkim świadek, autentyczny
entuzjasta, pasjonat, kochaj �acy to, co robi, cz�owiek prawdziwy (odróz�nia
dobro od z�a, prawde� od fa�szu). Te cechy s �a dzisiaj priorytetowe, albowiem
nie opisy rzeczywistości, nie mechanizmy kulturowo-socjologiczne zdecyduj �a
o przysz�ości, ale świadectwo z�ycia, toz�samość chrześcijańska i czytelność
aksjologiczna nauczyciela „tu i teraz”29.

Waz�nym dope�nieniem tej tematyki jest odniesienie do mi�ości jako podej-
mowanego zadania – to zadbanie o rozwój „cywilizacji mi�ości”, której Jan
Pawe� II poświe�ci� wiele uwagi w swoich dzie�ach, dzia�aniach i świadectwie
z�ycia.

Z tekstów dotycz �acych „cywilizacji mi�ości” wynika, z�e jej istot �a jest
mi�ość jako środek kszta�towania lepszego świata. Mi�ość te� Karol Wojty�a
– Jan Pawe� II pojmowa� jako bezinteresowny dar z siebie na rzecz drugiego
cz�owieka, jako afirmacje� drugiego-bliźniego i s�uz�be� dobru wspólnemu po-
przez zaangaz�owanie woli po stronie tegoz� dobra30.

Opieraj �ac sie� na tekstach Jana Paw�a II – Karola Wojty�y moz�na wysun �ać
wniosek, z�e „cywilizacje� mi�ości” tworz �a cztery prymaty: prymat osoby przed
rzecz �a; prymat bardziej „być niz� mieć”; prymat etyki przed technik �a oraz
prymat mi�ości przed sprawiedliwości �a31.

Prymat osoby przed rzecz �a wynika z faktu bycia przez cz�owieka � osob �a.
Dla Wojty�y osoba to ktoś wyj �atkowy w ca�ym Kosmosie. Tak wyj �atkowy,
z�e w�aśnie tylko dla niego ukuty zosta� termin „osoba”. Sta�o sie� tak dlatego,
z�e osoby nie moz�na określić jedynie, jak czyni sie� to wobec wszystkich in-

28 Tamz�e.
29 Tamz�e, s. 130-136.
30 Zob. E. � a t a c z, Próby wykorzystania skautingu Andrzeja Ma�kowskiego do wycho-

wania do „cywilizacji mi�ości” Jana Paw�a II, w: Wychowanie chrześcijańskie metod �a harcer-
sk �a, red. A. Petkowicz, Lublin 2009, s. 225-241.

31 Por. J. C z a r n y, Jana Paw�a II wizja „cywilizacji mi�ości”, Wroc�aw 1994.



87MI�OŚĆ JAKO ZADANIE – UJE�CIE PEDEUTOLOGICZNE

nych istot z�ywych, biologicznym terminem „jednostka gatunku”. Nie moz�na
tego zrobić dlatego, z�e cz�owiek-osoba to coś wie�cej niz� tylko jednostka
gatunku, osoba to � jak wyrazi� sie� Karol Wojty�a � „jakaś szczególna pe�nia
i doskona�ość bytowania”. Wyp�ywa ona z tego, z�e cz�owiek-osoba oprócz
materialnego cia�a ma jeszcze duchowe wne�trze wraz z obecnym w nim z�y-
ciem wewne�trznym, które zawdzie�cza posiadanemu przez siebie rozumowi
i wolności. Dzie�ki rozumowi i wolności cz�owiek jest jedynym w swoim
rodzaju podmiotem, jest „kimś” a nie „czymś”32.

Z� ycie wewne�trzne to z�ycie duchowe. Znamienn �a cech �a tego z�ycia jest
to, z�e koncentruje sie� ono wokó� prawdy i dobra33. Poprzez wne�trze cz�o-
wiek tkwi takz�e w z�yciu zewne�trznym, w świecie przedmiotowym. Ta relacja
ze światem zewne�trznym ma specyficzny charakter w przypadku cz�owieka
inny niz� w przypadku pozosta�ych bytów. Objawia sie� ona w tym, z�e poprzez
swoje wne�trze osoba moz�e kontaktować sie� ze światem niewidzialnym, a wie�c
przede wszystkim z Bogiem. Poprzez swoje wne�trze osoba kontaktuje sie�
takz�e z innymi osobami, innymi ludźmi. Cech �a typow �a dla osoby jest to, z�e
ona nie tylko reaguje na bodźce świata zewne�trznego, ale próbuje równiez�
zaznaczyć w tym świecie swoje „ja”. Ta odre�bna, wyj �atkowa natura dotyczy
nie tylko rozumu, ale i woli zwi �azanej z realizowaniem przez osobe� wolności.
Za pomoc �a woli cz�owiek decyduje o tym, co chce czynić. Dzie�ki temu, z�e
cz�owiek, osoba, ma woln �a wole�, moz�e decydować takz�e o sobie, o swoim
rozwoju, a wie�c sobie samemu panować, czyli być panem siebie, samosta-
nowić o sobie. Osoba jest i powinna być samodzielna w swoich poczy-
naniach. Z t �a cech �a osoby zwi �azana jest tez� jej druga w�aściwość, a mianowi-
cie jej nieprzekazywalność, niedoste�pność. Cecha ta � �aczy sie� z wne�trzem
osoby, z jej samostanowieniem, a wie�c ostatecznie z jej woln �a wol �a.

Osoba ze wzgle�du na sw �a wyj �atkowość dominuje nad reszt �a stworzenia
i powinna być afirmowana, mi�owana, a nie uz�ywana jak rzecz. Jest wie�c ona
godna mi�ości ze wzgle�du na swoj �a specyficzn �a godność. Zasada prymatu osoby
przed rzecz �a domaga sie� nie czynienia z niej rzeczy, czyli środka do w�asnego
celu. Zasada ta wynika jednak nie tylko z godziwości takiego odniesienia i po-
stawy wzgle�dem osoby, ale takz�e ze sprawiedliwości, poniewaz� dzia�anie spra-
wiedliwe to takie, które oddaje kaz�demu to, co mu sie� s�usznie nalez�y.

32 Karol Wojty�a określenia podmiotu uz�ywa w sposób realistyczny, odmienny od rozumie-
nia tego poje�cia przez filozofie� świadomości, podmiotu. Por. K. W o j t y � a, Mi�ość i od-
powiedzialność, Lublin 1986, s. 23 n.; t e n z� e, Osoba i czyn, Lublin 1994, s. 73 n.

33 W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, s. 23-25.
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Podobny skutek ma � wspomniane juz� wcześniej � urzeczowianie osób
przez innych. Prowadzi ono do �amania podmiotowości drugiego, co rodzi
zranienia, budzi agresje� i potrzebe� obrony przed urzeczowieniem, a to niszczy
dobre, oparte na zaufaniu relacje mie�dzyludzkie i prowadzi do konfliktów,
które wzmacniaj �a cywilizacje� śmierci.

Prymat „być niz� mieć” wyp�ywa z analizy ludzkiego czynu, czyli dzia�ania
świadomego i dobrowolnego. Kaz�dy czyn ludzki zawiera w sobie, wed�ug
Karola Wojty�y, dwie warstwy, a mianowicie: warstwe� przechodni �a oraz
nieprzechodni �a.

Warstwa przechodnia to te elementy czynu osoby, które dotycz �a otoczenia,
w którym ona z�yje. Warstwa nieprzechodnia natomiast to te elementy czynu,
które osadzaj �a sie� we wne�trzu osoby. Kaz�dy wie�c czyn pozostaje w osobie,
kszta�tuj �ac jej wne�trze. Dlatego nie ma czynów oboje�tnych dla ich sprawców,
st �ad ogromna odpowiedzialność przed sob �a samym za dokonywane czyny.
Nieprzechodnia warstwa czynu � �aczy sie� z wne�trzem i istnieniem osoby, jej
byciem; jest wie�c jej bliz�sza niz� warstwa przechodnia, która dotyczy świata
zewne�trznego. „Być” powinno wie�c dominować nad „mieć”.

Pojawia sie� tez� pytanie, w jaki sposób osoba spe�nia sie�, czyli realizuje
w�asne „być”. Jest kilka sposobów spe�niania sie� osoby, a mianowicie:

� poprzez realizowanie autentycznych wartości w codziennym z�yciu,
a wie�c realizowanie prawdy, dobra, pie�kna i świe�tości

� poprzez podmiotowe, to znaczy oparte na z�yczliwości i wolne od utylita-
ryzmu kontakty z innymi osobami

� poprzez uczestniczenie w z�yciu Boga, które dokonuje sie� przez wiare�,
mie�dzy innymi na modlitwie.

Ten trzeci rodzaj rozwoju osoby, wed�ug Wojty�y, ma najbardziej pe�ny
charakter, poniewaz� uczestnictwo w z�yciu Boga spe�nia cz�owieka we wszyst-
kich jego wymiarach i prowadzi do zaspokojenia jego najg�e�bszych oraz
najszlachetniejszych potrzeb i te�sknot. Prymat ten nie oznacza rezygnacji
z zabiegania o dobra materialne, ale próbuje dopomóc uporz �adkować g�ówne
cele naszego codziennego z�ycia.

Prymat etyki przed technik �a zwi �azany jest równiez� z koncepcj �a czynu
ludzkiego. Skoro warstwa nieprzechodnia, w której osadzaj �a sie� realizowane
przez nas wartości, jest bliz�sza osobie niz� warstwa przechodnia, to nalez�y
dzia�ać etycznie w opanowywaniu świata zewne�trznego, etyka powinna domi-
nować nad technik �a.

Inne wyjaśnienie tego prymatu wyp�ywa z faktu, z�e cz�owiek jest zawsze
sprawc �a czynu, takz�e tego technicznego, a wie�c dobro lub z�o zwi �azane z
dzia�aniem technicznym osadza sie� w nim, za co przed sob �a odpowiada, ale
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odpowiada takz�e przed innymi, poniewaz� jego techniczne dzia�ania dotycz �a
takz�e cze�sto ich losów. Warto w tym miejscu dodać, z�e obecnie relacja ety-
ka�technika zosta�a zaburzona i typow �a cech �a naszych czasów jest nienad �az�a-
nie rozwoju moralnego za rozwojem naukowo-technicznym, obserwujemy
zjawisko eksplozji wiedzy i regresji samowiedzy. Prymat etyki dotyczy nie
tylko rzeczywistości technicznej, ale naukowej i artystycznej.

Prymat mi�ości przed sprawiedliwości �a wynika z istoty mi�ości i spra-
wiedliwości. Sprawiedliwość odnosi sie� do relacji rzeczowych ze wzgle�du na
osoby i oznacza tyle, co oddanie kaz�demu tego, co sie� mu nalez�y. Ustalanie
jednak zakresu tego, co sie� komuś nalez�y, jest trudnym i niebezpiecznym
momentem, poniewaz� �atwo tu o niesprawiedliwość, st �ad sprawiedliwość
potrzebuje uzupe�nienia przez jak �aś inn �a zasade�. T �a zasad �a moz�e być w�aśnie
mi�ość jako zaangaz�owanie woli zarówno po stronie dobra pojedynczych
osób, jak i dobra wspólnego. Mi�ość gwarantuje autentyczn �a sprawiedliwość,
a nawet powinna dominować nad ni �a.

Z prymatem tym � �aczy sie� dodatkowo kwestia mi�ości mi�osiernej, czyli
mi�osierdzia. Trzeba przyznać, z�e poje�cie to uleg�o w toku dziejów pewnemu
zniekszta�ceniu. Przyczyni�a sie� do tego w g�ównej mierze filantropia, w któ-
rej bardziej chodzi�o o interesy obdarowuj �acego niz� dobro obdarowywanego.
Przyczyn niedoceniania mi�ości mi�osiernej moz�na doszukiwać sie� takz�e w
powszechnym dziś przekonaniu, z�e poste�p naukowo-techniczny a nie mi�ość
ma moc przemiany ludzkich serc i świata. Warto wie�c w tym miejscu zasta-
nowić sie� nad tym, czym jest mi�ość mi�osierna. Mi�ości tej moz�na przypisać
trzy cechy, a mianowicie:

� identyfikuje sie� ona z tym, kogo pragnie sob �a obdarzyć. Nie jest senty-
mentalizmem, ale g�e�bokim utoz�samieniem

� � �aczy sie� z poszkodowanym i wywyz�sza go, pragn �ac poprawy jego losu.
D �az�y do osi �agnie�cia przez niego autentycznej pe�ni rozwoju, czyli spe�nienia

� potrafi patrzeć g�e�boko i wydobywać dobro spod wszelkich nawarstwień
z�a be�d �acych w świecie i osobie, umie odnaleźć dobro tam, gdzie wszyscy
juz� zw �atpili w jego istnienie.

Te trzy cechy: utoz�samienie, pragnienie spe�nienia i umieje�tność z�yczliwe-
go patrzenia na mi�owanego s �a cechami mi�ości mi�osiernej, a wie�c takz�e tej,
któr �a kaz�dego z nas kocha Bóg. Dlatego czasami mówi sie� o mi�ości mi�o-
siernej jako o drugim imieniu Boga. Mi�ość mi�osierna mnoz�y wie�c dobro tak
w świecie zewne�trznym, w innych, jak i w tych, którzy j �a czyni �a.

Pomie�dzy omówionymi prymatami istniej �a pewne relacje oraz prawda
o tym, z�e osoba powinna być przed rzecz �a, stanowi fundament cywilizacji
mi�ości. Zasad �a funkcjonowania cywilizacji jest prymat mi�ości przed spra-
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wiedliwości �a. Prymat ten � �aczy sie� z tak �a wartości �a, jak świe�tość. Z prymatu
mi�ości przed sprawiedliwości �a, jako g�ównej zasady funkcjonowania omawia-
nej cywilizacji, wyp�ywaj �a dwie zasady szczegó�owe. Jedna z nich dotyczy
relacji podmiotowych, druga przedmiotowych. Do relacji podmiotowych od-
nosi sie� zasada bardziej „być niz� mieć”, do przedmiotowych � prymatu etyki
przed technik �a. Z zasadami tymi � �acz �a sie� kolejno wartości pie�kna i dobra.
Moz�na zatem odnieść cztery wartości, odpowiadaj �ace kolejno czterem pryma-
tom, a wie�c:

� prawda odpowiada prymatowi osoby przed rzecz �a
� świe�tość prymatowi mi�ości przed sprawiedliwości �a
� dobro prymatowi etyki przed technik �a
� pie�kno prymatowi bardziej „być niz� mieć”.
W zestawieniu tym brakuje jeszcze mi�osiernej mi�ości Boga, który wycho-

dz �ac naprzeciw cz�owiekowi podnosi go wzwyz� i pozwala mu uczestniczyć
w swoim w�asnym z�yciu, którego istot �a jest mi�ość, dzie�ki czemu cz�owiek
przekracza, transcenduje to, co w nim naturalne, i otrzymuje drug �a, now �a
nature�, a przez to „cywilizacja mi�ości” moz�e stać sie� faktem. Jest jednak
jeden warunek tego procesu, osoba musi zapragn �ać otworzyć sie� na mi�ość
Boz� �a, musi j �a dobrowolnie wybrać i pozwolić sie� Jej ogarn �ać. Wtedy cywi-
lizacja mi�ości staje sie� moz�liwa.

PODSUMOWANIE

Czy jednak moz�liwe jest urzeczywistnienie mi�ości w relacjach edukacyj-
nych? W jaki sposób nalez�a�oby te idee spopularyzować, a nawet wprowadzić
w z�ycie? Niemoz�liwe przeciez� i niezgodne z za�oz�eniami jest obligatoryjne
wprowadzenie jej na wszystkie szczeble systemu edukacji, � �acznie z etapem
akademickim.

To nauczyciel – osoba decyduje o tym, jak be�dzie z�yć i na jakich wartoś-
ciach opierać swoje wybory, jak ukszta�tuje swoje z�ycie i jak zbuduje relacje
spo�eczne z uczniem – osob �a. To on musi w czasie w�asnego wzrostu otrzy-
mać odpowiedni �a ilość treści, ale tez� zadań i wzorców, które pomog �a mu
świadomie wybierać drogi i strategie poste�powania. To on musi swoje z�ycie,
takz�e zawodowe, rozumieć jako nieustanny proces, w którym mi�ość staje sie�
codziennym zadaniem.

Niew �atpliwie jednak warto, w tym trudnym, pe�dz �acym w nieznane prze-
strzenie i wymiary świecie, wracać do podstawowych pytań – nie tylko egzy-
stencjalnych – ale takz�e czynić w swoim myśleniu �ad aksjologiczny. Warto
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uczynić z mi�ości – idei – postawe�, która be�dzie porz �adkowa�a nasze z�ycie.
Prymaty „cywilizacji mi�ości” stanowi �a jednoznaczn �a wskazówke� i zache�te�,
wre�cz program do tego, by mi�ość uczynić zadaniem do budowania prawdzi-
wie dobrych relacji „tu i teraz”, wokó� nas, jak i stwarzać moz�liwość dyskret-
nego ale jednoznacznego zdecydowanego oddzia�ywania na innych, koncentru-
j �ac sie� na tym, co prawe i s�uz� �ace dobru dla nas samych i naszych bliźnich.

Takie dobro moz�e rozwijać sie� jedynie z mi�ości, w mi�ości i poprzez
mi�ość.

LOVE AS A TASK – PEDEUTOLOGICAL PERSPECTIVE

S u m m a r y

The issue of the role of teachers, both individually and in a wider social realm, has chan-
ged significantly over the last decade. There is a constant need for updating the answer to the
question: what is a teacher like, what should he/she be like and how to educate him/her? The
analysis of pedeutological achievements shows that the term love, which is crucial to the
relationship teacher-student, has been replaced with such terminology as: friendliness and
fairness. In teachers’ education the main emphasis has been placed on the professional qualifi-
cations while training mature, integrated personality has not been included in the course of
studies. Personalistic pedagogy clearly stresses the importance of personal relationship between
teacher and student, and John Paul’s II „civilization of love” may become a program that
facilitates introducing into teaching the Christian understanding of love as a task that one has
to face when taking the responsibility for another man.

S�owa kluczowe: nauczyciel, uczeń, mi�ość, wychowanie.

Key words: teacher, student, love, educate.
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WYCHOWANIE JAKO DOŚWIADCZANIE MI�OŚCI
OPARTEJ NA PRZYJAŹNI

„Wierze�, z�e im bardziej sie� kocha, tym wie�cej sie� czyni,
gdyz� mi�ości, która nie jest niczym wie�cej niz� uczuciem,

nie móg�bym nawet nazwać mi�ości �a”

Jan Pawe� II

WSTE� P

Powyz�sze zdanie ukazuje, iz� wartości, które czyni �a ludzkie z�ycie szlachet-
nym, pie�knym i szcze�śliwym, s �a tak g�e�bokie, jak g�e�boki jest cz�owiek, który
je z�ywi. Niew �atpliwie wartości �a, która stanowi o ludzkiej oryginalności po-
śród wszystkich innych stworzeń tego świata, jest mi�ość, nieroz� �acznie zwi �a-
zana z przyjaźni �a i na tejz�e w�aśnie buduj �aca. W encyklice Fides et ratio Jan
Pawe� II pisze: „Jest zatem konieczne, aby wartości, które cz�owiek wybiera
i do których d �az�y swoim z�yciem, by�y prawdziwe, poniewaz� dzie�ki prawdzi-
wym wartościom moz�e stawać sie� lepszym, rozwijaj �ac w pe�ni swoj �a nature�.
Cz�owiek nie znajduje prawdziwych wartości, zamykaj �ac sie� w sobie, ale
otwieraj �ac sie� i poszukuj �ac ich takz�e w wymiarach transcendentnych wobec
niego samego. Jest to konieczny warunek, który kaz�dy musi spe�nić, aby stać
sie� sob �a i wzrastać jako osoba doros�a i dojrza�a”1. Papiez�, charakteryzuj �ac
cz�owieka jako osobe� w jego relacji do wartości, zauwaz�a, z�e wymiar etycz-
no-aksjologiczny w sposób istotny konstytuuje cz�owieka. Ludzka wraz�liwość

Mgr STANIS�AWA KONEFA� � doktorantka, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu
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1 J a n P a w e � II, Fides et ratio, Poznań 1998, s. 43.
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na wartości świadczy o cz�owieczeństwie, a ich przyjmowanie i z�ycie nimi
kaz�e przekraczać samego siebie. Obok potrzeby rozwijania wraz�liwości aksjo-
logicznej, Jan Pawe� II mówi o odpowiedzialności za realizowanie wartości,
która z owej wraz�liwości niejako wynika. Relacja odpowiedzialności zwi �azana
jest z ludzkim dzia�aniem, tzn. wybieraj �ac jak �aś wartość, konkretne dobro,
cz�owiek stara sie� je osi �agn �ać, podejmuj �ac dzia�anie, ubogaca tym samym
siebie i innych. Ignorancja wobec wartości moz�e być pocz �atkiem wyboru z�a
i dzia�ania na szkode� innych.

W nauczaniu Jana Paw�a II wartości, z którymi sie� cz�owiek styka na co
dzień, s �a dla niego szans �a rozwoju. Dokonuje sie� on, gdy cz�owiek w� �acza
sie� w świat ludzi i Boga poprzez wartości osobowe, takie jak prawda, dobro,
wolność, sprawiedliwość, przyjaźń, mi�ość, zaufanie i wiele innych. Cz�owiek
jest i moz�e wie�c być podmiotem róz�nego rodzaju wartości. Jednak wartości
moralne s �a zwi �azane z cz�owiekiem w sposób szczególny. S �a one nierozer-
walnie zwi �azane z indywidualnymi osobami, ich istnienie zaś ma swoje źród-
�o w decyzjach i czynach ludzkiego „ja”. Wartości moralne musz �a być reali-
zowane świadomie. Cz�owiek powinien dzia�ać nie tylko w sposób wolny, ale
z pe�n �a świadomości �a swoich czynów, za które bierze odpowiedzialność.
W poznaniu struktury wartości waz�ne jest samo nastawienie ontologiczne,
skierowane na jakościowe aspekty tego, co istnieje, pozwalaj �ace ujmować
wartości tak, jak sie� nam same w ich istnieniu ods�aniaj �a2.

Przyjaźń i mi�ość stanowi �a najbardziej intymny wyraz osobistych wie�zi
ludzi mie�dzy sob �a. I nie jest waz�ne, czy cz�owiek ma wiele kochanych przez
siebie osób, lecz to, kim te osoby dla niego s �a.

W powszechnym odczuciu przyjaciel, osoba kochana, to cz�owiek, na
którym moz�na polegać. Cecha ta staje sie� swoistym wyzwaniem dla ca�ości
procesu wychowania cz�owieka. Wychowanie to podstawowe poje�cie w teorii
i praxis wychowania w naukach pedagogicznych. Wed�ug W. Cichonia: „[...]
proces wychowania, be�d �ac zróz�nicowanym i z�oz�onym fenomenem ludzkiego
z�ycia, obejmuje ca�e spo�eczeństwa i towarzyszy cz�owiekowi przez wszystkie
etapy z�ycia, choć najcze�ściej kojarzymy go z okresem dzieciństwa i m�o-
dości”3. Id �ac za S. Kunowskim: „[...] wychowanie przez wszechstronny roz-
wój przyczynia sie� do zapewnienia maksymalnych warunków uszcze�śliwienia
jednostek ludzkich, daj �ac im wykszta�cenie i przygotowanie z�yciowe, rozu-

2 Por. A. R y n i o, Integralne wychowanie w myśli Jana Paw�a II, Lublin 2004, s. 63-64.
3 W. C i c h o ń, Wartości – cz�owiek – wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-

-wychowawczej, Kraków 1996, s. 117.
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mienie świata i z�ycia, zadowolenie z pracy i mi�ości wzajemnej, radość
kulturalnego spe�dzania czasu wolnego, a nawet zadatek wiecznego szcze�ś-
cia”4. W swoim s�ynnym dziele Wielka dydaktyka Jan Amos Komeński napi-
sa�: „[...] wszystko w z�yciu cz�owieka obliczone jest na jego kszta�towanie
i wszystko jest wychowaniem”5. Określenia te jednak nie w pe�ni ukazuj �a
ca�ość procesu wychowania. Mog �a jedynie stanowić pewne wyznaczniki na-
prowadzaj �ace w poszukiwaniu jego istoty. W zwi �azku z tym prof. J. W.
Ga�kowski dodaje: „[…] Jez�eli przedrostek wy- wskazuje «na ruch w kierun-
ku od wewn �atrz, od do�u ku górze», na osi �aganie celu, to przek�adaj �ac to na
rzeczywistość cz�owieka, jego istnienie i dzia�ania, moz�na ten ruch wyrazić
takz�e jako transcendowanie, przekraczanie dotychczasowego stanu, doskonale-
nie bytowania cz�owieka, a wie�c jako osi �aganie celu, spe�nienie cz�owieka.
Dalej zaś określenie wychowania wskazuje, na czym to osi �aganie celu, spe�-
nianie sie� polega: na nabywaniu umieje�tności zachowania sie�, na stawaniu sie�
(bardziej) cz�owiekiem, na stawaniu sie� pe�nym cz�owiekiem”6.

W odniesieniu do powyz�szych, wybranych definicji wychowania, warto od
razu scharakteryzować poje�cie doświadczenia w wychowaniu. Rozpatruj �ac wy-
chowanie jako proces polegaj �acy na przekraczaniu dotychczasowego stanu dos-
konalenia bytowania cz�owieka, warto zauwaz�yć towarzysz �ace temu doświadcze-
nie (fizyczne, umys�owe, emocjonalne, duchowe). Jez�eli bowiem wychowanie
jest obdarzaniem kogoś niedojrza�ego dojrza�ym cz�owieczeństwem, to towarzy-
szy temu doświadczenie „kogoś” i „czegoś”, a wie�c zdobywanie m �adrości. Jest
to nic innego, jak doświadczenie gromadzone przez jakiś czas, zdobywane
w wyniku pog�e�bionej refleksji na temat treści procesu wychowawczego.

Owo doświadczenie w procesie wychowania prowadzi do konkluzji, z�e nie
moz�na być dobrym przyjacielem, nie be�d �ac – przynajmniej w pewnej mierze
– dobrym cz�owiekiem. Wspó�czesność niesie ze sob �a róz�ne rozumienie zna-
czenia i sensu poje�cia „dobry cz�owiek”. Pojmowanie owego idea�u wycho-
wawczego róz�nicuje teoria i praktyka wychowania zakorzeniona w określonej
koncepcji cz�owieka i hierarchii wartości. Na uz�ytek niniejszych rozwaz�ań
nalez�y dookreślić rozumienie tego poje�cia. Dobry cz�owiek to niew �atpliwie
jednostka dojrza�a osobowościowo, świadoma swego z�ycia wewne�trznego,
zdolna do samostanowienia opartego na autorefleksji. Ponadto cz�owiek dobry

4 S. K u n o w s k i, Podstawy wspó�czesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 23.
5 J. A. K o m e ń s k i, Magna Didactica. Cyt. za: J. H o m p l e w i c z, Pedagogika

Świe�tego Micha�a (Rozwaz�ania o św. Michale Archaniele), Rzeszów 2002, s. 6.
6 J. W. G a � k o w s k i, Osoba – wychowanie – kultura, „Roczniki Filozoficzne”

37-38(1989-1990), z. 1, s. 253-254.
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to nie ten idealny, doskona�y, ale raczej buduj �acy swoje cz�owieczeństwo na
swej grzesznej naturze, na podstawie prawdy o sobie, swoim pochodzeniu
a takz�e o bliźnich. Dodać trzeba takz�e, z�e cz�owiek dojrza�y, dobry akceptuje
i kocha siebie, by móc innych obdarzać prawdziwym uczuciem mi�ości
i przyjaźni. Nawi �azuj �ac do tego fundamentu, nalez�y dodać jeszcze treść,
kierunek i sposób wychowania cz�owieka, a ca�ość zamkn �ać w atmosferze
mi�ości wyp�ywaj �acej z przyjaźni. Nie moz�na bowiem skutecznie wychowy-
wać bez przenikaj �acej ów proces przyjacielskiej troski i z�yczliwości ze strony
wychowuj �acych.

Niniejsze rozwaz�ania be�d �a prób �a poruszenia problemu wychowania cz�o-
wieka jako procesu doświadczenia mi�ości, która � jak pisze Karol Wojty�a
� „[...] musi sie� stawać przyjaźni �a”7. Rozpatruj �ac wychowanie jako doświad-
czanie, na uz�ytek tego opracowania przedstawiona zostanie ścis�a relacja, jaka
zachodzi mie�dzy mi�ości �a a przyjaźni �a, oraz ich wzajemny zakres znaczenio-
wy. Be�dzie to punkt wyjścia do analizy wychowania rozumianego w kategorii
doświadczenia oraz braku doświadczenia tych podstawowych, wzajemnie ze
sob �a powi �azanych wartości i skutków wynikaj �acych z deprywacji owych
wartości. Uzasadnieniem upowszechnienia i uznania donios�ości naukowej,
propozycji wychowania w duchu przyjacielskiej mi�ości, stanie sie� pobiez�na
teoretyczna refleksja nad jej znaczeniem dla ca�ości procesu wychowania.

Podje�ta problematyka stawia pytanie takz�e o miejsce, role� i potrzebe� wy-
chowania do mi�ości opartej na przyjaźni w z�yciu wspó�czesnego cz�owieka.
Jednym z symptomów kryzysu z�ycia wspó�czesnych ludzi jest unikanie relacji
mie�dzyludzkich, trudność w tworzeniu wie�zi pozytywnych. Sytuacja psychicz-
na takiego cz�owieka, be�d �aca skutkiem bolesnych stanów emocjonalnych
ods�aniaj �acych prawde� o ca�ej jego sytuacji egzystencjalnej, jest odpowiedzi �a
na przejaw zachowań destruktywnych, sie�gania po uz�ywki i ucieczki w róz�ne
formy uzalez�nień i zniewolenia. Mimo gwa�townego rozwoju środków przeka-
zu, dzisiejszy cz�owiek coraz bardziej sk�ania sie� ku indywidualizmowi, który
graniczy z samotności �a. Media kreuj �a obraz cz�owieka z perspektywy jego
potrzeb i z� �adz odpowiadaj �acych sferze cz �astkowej (cielesnej i psychicznej),
a pomijaj �a sfere� ducha. St �ad ludzkość nie potrafi wznieść sie� ponad swoje
cia�o i psychike� – uzalez�niaj �ac sie� od jakichś cze�ści samego siebie lub środo-
wiska zewne�trznego. Sytuacja ta stwarza warunki zagubienia i poczucie bez-
sensu z�ycia. Na pytania bowiem: kim jestem? po co z�yje�? jaki ostatecznie
sens ma moje cia�o, myślenie, emocje? na szereg innych tego typu dylematów

7 K. W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, Lublin 1986, s. 84.
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cz�owiek nie znajduje odpowiedzi. Wewne�trznie pragnie wyz�szych wartości,
do których zosta� stworzony, a ulega temu, co sprzeciwia sie� autentycznym
pragnieniom, degraduje cz�owieka i nie pozwala mu sie� w pe�ni rozwijać. Ten
dysonans poznawczy jest czynnikiem, który powoduje zawe�z�enie pragnień,
marzeń i aspiracji z�yciowych, prowadz �ac w efekcie do ich skrajnego zuboz�e-
nia. Cze�sto cz�owiek staje sie� w ten sposób niewolnikiem tych nielicznych,
destruktywnych pragnień. Wydaj �a sie� one wówczas jedyn �a drog �a do pozornie
rozumianego szcze�ścia i poch�aniaj �a ca� �a energie� z�yciow �a danej jednostki
ludzkiej. Stan ten zaś staje sie� pocz �atkiem alienacji, która obejmuje wne�trze
cz�owieka, traci on kontakt ze sob �a samym, z otaczaj �acymi go ludźmi i śro-
dowiskiem zewne�trznym oraz z Bogiem. W tej sytuacji wydaje sie�, z�e przy-
jaźń jest obecnie najwaz�niejsz �a spraw �a dla cz�owieka. Przyjaźń rozumiana
jako dialog, wymiana, poznanie drugiego cz�owieka, poświe�canie czasu na to,
by odkrywać, co dzieje sie� w jego sercu8. Ludzkie serce w kaz�dej kulturze
i w kaz�dym czasie potrzebuje trwa�ych, przyjacielskich relacji. Przyjaźń,
bazuj �ac na autentycznej mi�ości do siebie samego, jest drog �a wyzwolenia
cz�owieka z kultu w�adzy, próz�ności i korzyści ekonomicznej.

I. PRZYJAŹŃ NAJWYZ�SZ �A FORM �A MI�OŚCI

Podejmowana problematyka zajmowa�a ludzk �a myśl filozoficzn �a i religijn �a
od najdawniejszych czasów. Jakość z�ycia jednostkowego i spo�ecznego uza-
lez�niona jest od wychowania, które decyduje o rozwoju i poziomie poste�pu
cywilizacyjnego. Dlatego mi�ość i przyjaźń ściśle i nierozerwalnie s �a ze sob �a
zwi �azane, stanowi �a treść procesu wychowania i ukierunkowuj �a je.

Zw�aszcza chrześcijańska tradycja wychowawcza oparta na sprawdzonych
przez wieki idea�ach, zasadach i wartościach, nak�ada na cz�owieka obowi �a-
zek d �az�enia do poznania prawdy (drog �a rozumu i na drodze wiary), d �az�enia
do mi�ości (Boga i cz�owieka), trwania w nadziei (zaufanie Bogu), a takz�e do
bycia wolnym (w szerokim rozumieniu wolności). Powyz�sze cele wychowania
chrześcijańskiego prowadz �a do idea�u wychowania, którym jest Nowy Cz�o-
wiek. Ów Nowy Cz�owiek to idea� chrześcijanina nakreślony przez św. Paw�a
w Liście do Efezjan9. Idea� ten jest ci �agle na nowo przek�adany przez Koś-

8 Zob. tamz�e, s. 18.
9 Por. Pismo Świe�te Starego i Nowego Testamentu w przek�adzie z je�zyków oryginalnych,

red. A. Jankowski OSB, Poznań�Warszawa 1980, s. 1326 nn. (Ef 4, 17-32; 5, 1-32; 6, 1-20);
por. J. � a c h, Pawe� z Tarsu aposto� „nieznanego Boga”, Rzeszów 2008, s. 86.
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ció� na je�zyk wspó�czesności, stanowi �ac nieustann �a inspiracje� dla wychowuj �a-
cych i wychowywanych.

„W świecie staroz�ytnym zyskanie cennego dobra, za jakie powszechnie
uchodzi� dobry przyjaciel, oznacza�o konieczność sprostania samemu wymo-
gowi bycia dobrym przyjacielem, a co za tym idzie – dobrym cz�owiekiem;
to zaś by�o równoznaczne z wcielaniem we w�asne z�ycie wartości, jakie za-
wiera� obowi �azuj �acy w danej epoce i danym środowisku idea� doskona�ości
– arete. W ten sposób d �az�enie do zdobycia i podtrzymania przyjaźni mog�o
stać sie� istotnym bodźcem na drodze do osi �agnie�cia tego idea�u”10. Dlatego
Arystoteles wyróz�nia� „przyjaźń pierwsz �a”, a wie�c w jego mniemaniu te�,
która moz�e istnieć tylko mie�dzy cnotliwymi.

„Z drugiej strony bliski zwi �azek z drugim cz�owiekiem w sposób naturalny
� �aczy� sie� z zaangaz�owaniem uczuciowym, które stanowi �ac dodatkowe źród�o
motywacji, droge� te� mog�o u�atwić, ale niekiedy równiez� stać sie� na niej
przeszkod �a; przywo�ywa�o bowiem tkwi �ace w naturze ludzkiej pote�z�ne si�y,
nie do końca i nie zawsze podleg�e kontroli rozumu”11.

Relacje zachodz �ace mie�dzy mi�ości �a, przyjaźni �a a wychowaniem s �a nie-
zwykle istotne. Wychowanie przeniknie�te jest tymi wartościami, a one same
potrzebuj �a wychowania. Potwierdza to myśl K. Wojty�y traktuj �aca o tym, z�e
„[...] mi�ość nigdy nie jest czymś gotowym, czymś tylko «danym», ale
zawsze jest równocześnie czymś «zadanym». Tak trzeba na ni �a patrzeć: mi-
�ość poniek �ad nigdy nie «jest», ale tylko wci �az� «staje sie�» w zalez�ności od
wk�adu kaz�dej osoby, od jej gruntownego zaangaz�owania”12. Moz�na wie�c
autentycznie mi�ować tylko wówczas, gdy samemu, we w�asnym wne�trzu,
doświadcza sie� tej mi�ości. To doświadczanie mi�ości nie jest tylko darem
zewne�trznym, ono wymaga trudu, czasem heroicznej walki, które ostatecznie
kszta�tuj �a cz�owieczeństwo, inaczej: owego „dobrego cz�owieka”. Dobry przy-
jaciel zatem to przede wszystkim dobry cz�owiek. Ten idea� doskona�ości
sprawia zaś, z�e „[…] cz�owiek jest istot �a niejako skazan �a na twórczość.
Twórczość ta obowi �azuje równiez� w dziedzinie mi�ości”13. Nalez�y w tym
miejscu zastanowić sie� nad zwi �azkiem mie�dzy przyjaźni �a i mi�ości �a. K. Woj-
ty�a stwierdza, z�e: „[...] mi�ość jest zawsze czymś subiektywnym, tkwi bo-
wiem w podmiotach, równocześnie jednak winna być wolna od subiekty-

10 J. S o w a, Mie�dzy erosem i arete. Przyjaźń w „Etyce” Platona i Arystotelesa, �ódź
2009, s. 7.

11 Tamz�e, s. 7.
12 W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, s. 124.
13 Tamz�e, s. 124.
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wizmu. Powinna ona w podmiocie, w osobie, być czymś obiektywnym, mieć
swój obiektywny profil, nie subiektywny tylko. W�aśnie dlatego nie moz�e być
tylko sympati �a, ale musi być przyjaźni �a”14.

Moz�na zatem na uz�ytek niniejszej refleksji wysnuć wniosek, z�e nie istnieje
mi�ość bez przyjaźni. Juz� samo znaczenie s�owa „przyjaźń” wyraz�a te� zalez�-
ność, gdzie przy-jaźń to inaczej jedność osób. Ta zaś „jedność woli (unum
velle) jest fundamentem, dzie�ki której dwa «ja» staj �a sie� jednym «my»”15.
Przyjaźń wie�c nie tylko zawiera sie� w mi�ości, ale j �a tworzy oraz jest gwa-
rantem jej trwa�ej wierności. Juz� Arystoteles twierdzi�, z�e „[...] przyjaźń jest
wzajemn �a mi�ości �a z�yczliwości, która powstaje na bazie komunikacji mie�dzy
dwiema osobami (aby wie�c być przyjació�mi) musz �a obie strony […] z�ywić
wzajemn �a dla siebie z�yczliwość i wzajemnie dobrze sobie z�yczyć, i zdawać
sobie z tego sprawe�”16. Mi�ość przyjacielska nacechowana jest ponadto bez-
interesowności �a i szlachetności �a.

O wysokiej skuteczności przyjaźni w procesie wychowania świadczy jej
wie�ź, jaka � �aczy j �a z caritas � mi�ości �a, be�d �ac �a jedn �a z cnót teologicznych.

Wychowanie wprowadzaj �ace w doświadczanie mi�ości przyjacielskiej uczy
relacji, która: „[...] oznacza równiez� zachowanie dystansu wobec cia�a drugiej
osoby, aby lepiej dostrzec jej pie�kno. Przyjaźń to dzielenie sie� sob �a […]
pozwala wie�c przyj �ać drug �a osobe� z tym wszystkim, co j �a stanowi, z jej
zaletami i ograniczeniami”17.

II. MI�OŚĆ I PRZYJAŹŃ �

WARTOŚCI NIEZBE�DNE W PROCESIE STAWANIA SIE� CZ�OWIEKIEM

Obecnie szczególnie ludzie m�odzi dotkliwie cierpi �a z powodu samotności.
Uciekaj �a sie� wie�c coraz bardziej w świat halucynacji, wytworzony przez
narkotyki, a swoje z�ycie podporz �adkowuj �a wspó�czesnym boz�kom, takim jak
seks, sukces, kariera, magia, astrologia czy Internet. St �ad wychowanie winno
brać swój pocz �atek z analizowanych wcześniej wartości i na te wartości po-

14 Tamz�e, s. 86.
15 Tamz�e, s. 87.
16 A r y s t o t e l e s, Etyka Nikomachejska, II, 7, 1108 a, Warszawa: PWN 1996, t. V,

s. 118.
17 G e o f f r o y - M a r i e d e B e a u r e p a i r e, Powo�ani do przyjaźni, Kraków

2003, s. 12.
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winno wskazywać. Rola przyjaźni jako fundamentu trwa�ej mi�ości staje sie�
niezbywalnym atrybutem procesu wychowania.

Wspó�czesny cz�owiek bardziej niz� kiedykolwiek dotychczas potrzebuje
zafascynować sie� światem dobra i pie�kna, światem prawdy i mi�ości, światem
wartości, których respektowanie przynosi satysfakcje� i radość, a wreszcie
światem dojrza�ych relacji, które mog�yby rozwijać ku pe�ni cz�owieczeństwa.
Wychowanie do mi�ości opartej na przyjaźni jest wie�c problemem egzysten-
cjalno-pedagogicznym.

Cz�owieka nalez�a�oby określać przede wszystkim jako homo paedagogicus
ze wzgle�du na sw �a zdolność do wychowania i samowychowania. Przezwycie�-
z�one, statyczne pojmowanie ludzkiej natury wyzwoli�o wizje� dynamiczn �a.
O potrzebie dynamicznego postrzegania cz�owieka i procesu wychowania
m.in. pisa� J. Tischner. W ksi �az�ce Jak z�yć znajduj �a sie� takie oto s�owa: „[...]
o cz�owieku nie moz�na powiedzieć, z�e jest, albowiem cz�owiek jest w sta-
dium ci �ag�ego stawania sie�. Sens tego stawania sie� lez�y w tym, by cz�owiek
z osoby, jak �a jest przez swoj �a nature�, przekszta�ci� sie� w osobowość, to zna-
czy, by doszed� do pe�nego rozkwitu swych w�adz duchowych i cielesnych.
Im bardziej cz�owiek jest osobowości �a, tym bardziej jest cz�owiekiem”18.
Jan Pawe� II dope�ni� te� myśl s�owami: „Wychowanie polega na pozwalaniu
cz�owiekowi stać sie� cz�owiekiem, na pokazaniu mu, jak «być», a nie tylko
jak «mieć». Aby poprzez wszystko, czym jest, i wszystko, co ma, stawa� sie�
coraz bardziej cz�owiekiem”19. Dynamiczn �a strukture� cz�owieka, jego stawa-
nie sie� i zmienianie, co implikuje moz�liwość zmieniania sie� na lepsze, opisuje
W. Stróz�ewski: „Cz�owiek, który sie� staje, musi zawierać w sobie nie tylko
moz�ność – dynamizm – warunkuj �ac �a sam proces stawania sie� zmiany, ale
musi mieć wytyczony cel-idea� czy idee�, wedle której i ku której owo stawa-
nie sie� ma być kierowane. Nazwijmy wreszcie te� idee� po imieniu; nie jest to
przeciez� nic innego jak idea cz�owieczeństwa”20.

Cz�owieczeństwo to najwyz�szy i zarazem najbardziej wyzywaj �acy idea�.
Mi�ość scalona poprzez przyjaźń jest środkiem jego realizacji. K. Wojty�a
szczególnie to podkreśla�, pisz �ac m.in.: „[…] mi�ość jest najpe�niejsz �a reali-
zacj �a tych moz�liwości, które tkwi �a w cz�owieku. Potencjalność w�aściwa
osobie najpe�niej aktualizuje sie� przez mi�ość. Osoba znajduje w mi�ości
najwie�ksz �a pe�nie� swego bytowania, obiektywnego istnienia. Mi�ość jest to

18 J. T i s c h n e r, Jak z�yć?, Wroc�aw 1997, s. 9.
19 Cyt. za: P. P e l l e g r i n o, Mali dzisiaj, dorośli jutro, Warszawa 1995, s. 18.
20 W. S t r ó z� e w s k i, W kre�gu wartości, Kraków 1992, s. 41.
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takie dzia�anie, taki akt, który najpe�niej rozwija istnienie osoby. Musi to być
oczywiście mi�ość prawdziwa. […] Mi�ość osoby do osoby musi być z�ycz-
liwa, inaczej nie be�dzie prawdziwa”21.

Wychowanie winno zatem do tej mi�ości prowadzić i tylko z niej czerpać
inspiracje�. Wychowanie winno być procesem nieustannego doświadczania
mi�ości opartej na przyjaźni.
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EDUCATION AS AN EXPERIENCE OF LOVE BASED ON FRIENDSHIP

S u m m a r y

The article is an attempt to analyze the process of education as an experience of love based
on friendship. The preface explains the close relationship which exists between love and
friendship and reciprocal range of meaning of these values as well as key concepts. Against
the background of the considerations made an analysis of experience and education as a funda-

21 W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, s. 77.



102 STANIS�AWA KONEFA�

mental lack of experience of these, closely related values and the effects of deprivation of
these values. The whole is entered by the measures concerned cursory theoretical reflection
on the relationship between love, friendship and education. In the end this resulted in a short
concrete indications on how to start this process of education based on love, built by the
friendship.

S�owa kluczowe: wychowanie, doświadczenie, mi�ość, przyjaźń, dobry cz�owiek, wartości.
Key words: education, experience, love, friendship, a good man, values.
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MA�GORZATA DOROTA

WYCHOWANIE DO MI�OŚCI MA�Z�EŃSKIEJ

W szerokim znaczeniu wychowanie to wszelkie oddzia�ywanie innych ludzi
na cz�owieka w kaz�dej fazie jego rozwoju. W pedagogice od dawna zwraca
sie� uwage� na fakt, z�e dotyczy ono wszystkich wymiarów natury ludzkiej �
moz�na wie�c mówić o wychowaniu fizycznym, psychicznym i duchowym.
Wychowanie moz�na tez� odnieść do róz�nych dziedzin z�ycia ludzkiego, np. do
ma�z�eństwa, rodziny, do z�ycia w obre�bie narodu czy z�ycia w kulturze chrześ-
cijańskiej. Kaz�dej z tych dziedzin z�ycia towarzyszy mi�ość. Mi�ość ma�z�eń-
ska, rodzicielska, mi�ość bliźniego czy patriotyzm nadaj �a sens ludzkiemu
z�yciu i motywuj �a cz�owieka do dzia�ania. Mi�ość jest dla cz�owieka naj-
wie�kszym dobrem i pomaga mu przetrzymać takz�e trudne chwile w jego
z�yciu. To dla niej jest on gotowy poświe�cić swój czas, a nawet w�asne z�ycie.
Niniejszy artyku� podejmuje problem wychowania do mi�ości ma�z�eńskiej.
W pierwszej cze�ści rozwaz�ań omówiona zostanie mi�ość ma�z�eńska w kontek-
ście postawy, druga cze�ść natomiast obejmie zagadnienie wychowania do
mi�ości ma�z�eńskiej podje�te z perspektywy pedagogiki rodziny i pedagogiki
chrześcijańskiej.

Pod poje�ciem postawy rozumie sie� wzgle�dnie trwa�y uk�ad przekonań,
uczuć oraz zachowań cz�owieka w odniesieniu do danego przedmiotu. O po-
stawie mówimy wtedy, gdy cz�owiek uświadamia sobie istnienie tego
przedmiotu, ma pewne przekonania na jego temat, wzbudza on w nim okreś-
lone uczucia, co sk�ania go do podejmowania konkretnego zachowania1.

Mgr MA�GORZATA DOROTA � doktorantka, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej
Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II; adres do
korespondencji: Al. Rac�awickie 14, 20-950 Lublin.

1 Por. W. K o z � o w s k i, Postawy i nastawienia, w: Encyklopedia pedagogiczna, red.
W. Pomyka�o, Warszawa 1997, s. 611.
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W sk�ad postawy wchodz �a zatem trzy komponenty: poznawczy, emocjonalny
i behawioralny.

Dzisiaj media lansuj �a przede wszystkim rozumienie mi�ości jako uczucia
i potrzeby cz�owieka, co niesie ze sob �a zagroz�enie subiektywizmem, egoiz-
mem i indywidualizmem. Zapominanie o sk�adniku poznawczym i behawioral-
nym w mi�ości sprawia, z�e mi�ość sprowadzona do uczucia staje sie� czymś
nietrwa�ym i przelotnym, czymś, co w kaz�dej chwili moz�e sie� skończyć.
Wmawia sie� wspó�cześnie cz�owiekowi, z�e mi�ość kończy sie� wtedy, gdy nie
odczuwa on intensywnego doznawania na poziomie uczuć.

Cz�owiek pragnie mi�ości, d �az�y do niej i chce, by przenika�a ona wszyst-
kie dziedziny jego z�ycia. Doświadczenie pokazuje jednak, z�e mi�ości nie
moz�e on utoz�samiać jedynie ze swoj �a emocjonalności �a, z�e jest to rozumienie
niepe�ne i fa�szuj �ace prawde� o ludzkiej mi�ości. Widz �ac w mi�ości postawe�,
cz�owiek rozumie, z�e uczucie jest tylko jednym z elementów mi�ości, oraz z�e
mi�ość dotyczy ca�ego cz�owieka, a wie�c obejmuje jego sfere� emocjonaln �a,
intelektualn �a, oraz z�e niesie ze sob �a określone zachowania. Dotyczy to takz�e
mi�ości ma�z�eńskiej. Tutaj cz�owiek musi takz�e rozumieć, czym jest dojrza�a
mi�ość. Ponadto musi wiedzieć, w jaki sposób podlega ona rozwojowi, oraz
co oznacza, z�e jest ona dynamiczna2. Ilustracj �a powyz�szej tezy mog �a być
naste�puj �ace elementy mi�ość dojrza�ej:

1. Aktywne skoncentrowanie sie� na sprawach z�yciowych i rozwoju tego,
kogo kochamy.

2. Odpowiedzialność za zaspokojenie jego potrzeb fizycznych i psy-
chicznych.

3. Szacunek dla tego, kogo kochamy, zdolność widzenia go takim, jakim
jest, i zdawanie sobie sprawy z jego niepowtarzalnej osobowości.

4. Znajomość siebie i partnera3.
Elementy te musz �a w mi�ości ma�z�eńskiej nieustannie wzrastać. Warun-

kiem ich wzrostu jest trwa�ość mi�ości, jej nieodwo�alność, ofiarność, wier-
ność oraz wy� �aczność4. Taka mi�ość pozwala odkryć we wspó�ma�z�onku oso-
bowe bogactwo, a takz�e pog�e�bić w�asne cz�owieczeństwo. Odnotujmy je-
szcze, z�e rozumienie, na czym polega mi�ość dojrza�a, powinno motywować
cz�owieka do nieustannego poznawania swojej mi�ości i jednocześnie wskazy-

2 Zob. M. B r a u n - G a � k o w s k a, Psychologia domowa, Olsztyn 1987, s. 32.
3 E. Fromm za: M. B u l a, Rodzina środowiskiem pe�nego rozwoju cz�owieka, w: Wycho-

wanie w rodzinie chrześcijańskiej, red. F. Adamski, Kraków 1982, s. 131.
4 Zob. J a n P a w e � II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, Rzym 1981,

23, 33.
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wać kierunek jej urzeczywistniania. Powyz�sze tezy ods�aniaj �a wage� udzia�u
elementu intelektualnego w mi�ości, takz�e w mi�ości ma�z�eńskiej.

Wskazanie na element emocjonalny w mi�ości pozwala zwrócić uwage� na
uczucia, które zawsze towarzysz �a mi�ości, co owocuje okazywaniem ciep�a
i serdeczności, a tym samym wspieraj �a w cz�owieku wole� kochania. Ma�z�on-
kowie okazuj �ac sobie uczucia, zaspokajaj �a w naturalny sposób swoje potrzeby
psychiczne: bezpieczeństwa, wie�zi, samorealizacji itd. Uczucia wyzwalaj �a
w nich che�ć opiekowania sie� drugim, rodz �a radość z bycia razem, wyzwalaj �a
twórczość oraz altruizm. Uczucia pozwalaj �a równiez� komunikować sie� ze
sob �a w jedyny i niepowtarzalny sposób, uwzgle�dniaj �acy zarówno osobowość
ma�z�onków5, jak i róz�nice mie�dzy kobiet �a a me�z�czyzn �a zaznaczaj �ace sie�
w sferze emocjonalnej.

Kolejny komponent mi�ości � komponent behawioralny jest wspó�cześnie,
szczególnie w odniesieniu do mi�ości ma�z�eńskiej, cze�sto pomijany. Ukazuje
on bowiem jako owoc mi�ości troske� o wspó�ma�z�onka, dbanie o jego bezpie-
czeństwo i rozwój, co wyraz�a sie� w konkretnych dzia�aniach, które maj �a
miejsce w z�yciu codziennym. Taka mi�ość dokonuje sie� przede wszystkim
poprzez wzajemny kontakt oparty na zrozumieniu, wspólne dzia�anie i aktyw-
ność, która buduje jedność ma�z�eńsk �a. Nie chodzi tu zatem o takie dzia�ania,
które powoduj �a jedynie rozwój egoistycznego indywidualizmu jednego ze
wspó�ma�z�onka i zaspokajanie jego potrzeb. Mi�ość ma�z�eńska rozumiana jak
postawa wyróz�nia sie� budowaniem takiej wspólnoty, która pozwala obojgu
ma�z�onkom na spe�nianie sie� i dlatego zak�ada wzajemne oddanie sie� drugie-
mu, realizuj �ace sie� w konkretnych dzia�aniach.

Osi �aganie jedności ma�z�eńskiej wi �az�e sie� równiez� ze sfer �a seksualności
i p�odności cz�owieka. Bierze sie� w niej pod uwage� zarówno aspekt jednocz �a-
cy aktu ma�z�eńskiego, jak i prokreacje�. Me�z�a i z�one� � �acz �a równiez� takie
dokonania, jak sytuacja materialna i wspólny styl z�ycia6. Wszystko to spra-
wia, z�e ma�z�onkowie buduj �a silny zwi �azek, be�d �acy jednocześnie mocn �a pod-
staw �a dla rodziny. Odnotujmy jeszcze, za Benedyktem XVI, z�e mi�ość mie�dzy
kobiet �a a me�z�czyzn �a jest mi�ości �a wzorcow �a7, gdyz� odzwierciedla ona mi�ość
Chrystusa do Kościo�a. Dzieje sie� tak, poniewaz� mi�ość ma�z�eńska jest tym
szczególnym rodzajem wie�zi, który pozwala na najg�e�bsze zjednoczenie dwoj-
ga osób.

5 Zob. M. Z i e m i ń s k a, Rodzina a osobowość, Warszawa 1975, s. 55.
6 Por. B r a u n - G a � k o w s k a, Psychologia, s. 32.
7 Por. B e n e d y k t XVI, Encyklika „Deus caritas est”, Rzym 2005.
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W tym miejscu podkreślmy raz jeszcze � rozumienie mi�ości ma�z�eńskiej
jako postawy ods�ania, z�e jej dojrza�e realizowanie wymaga zarówno wiedzy
o mi�ości – komponent poznawczy, zaangaz�owania na poziomie uczuć –
komponent emocjonalny, jak i podejmowania konkretnych zachowań – kom-
ponent behawioralny. Tak odczytana mi�ość wyraz�a sie� w dbaniu o dobro
wspó�ma�z�onka we wszystkich p�aszczyznach wspólnego z�ycia. W mi�ości tej
wzrastaj �a obydwoje ma�z�onkowie i to oni decyduj �a o kierunku jej rozwoju.
Taka mi�ość, wzmacniaj �ac relacje pomie�dzy ma�z�onkami, pozwala przetrwać
nawet najwie�ksze kryzysy. M �az� i z�ona poprzez codzienn �a dba�ość o mi�ość
dbaj �a jednocześnie o szcze�ście swojego wspó�ma�z�onka. Mi�ość dojrza�a wi �a-
z�e sie� bowiem z akceptacj �a niepowtarzalności drugiej osoby, jej zalet i wad
oraz z pragnieniem jej rzeczywistego dobra8. Taka mi�ość jest gwarantem
osi �agnie�cia najwyz�szego poziomu zadowolenia z ma�z�eństwa i pozwala na
budowanie prawid�owych relacji mie�dzy z�on �a a me�z�em. Mi�ości takiej cz�o-
wiek musi nauczyć sie� zanim zawrze zwi �azek ma�z�eński, by naste�pnie dosko-
nalić j �a. Tym samym moz�na mówić o konieczności wychowania do mi�ości
ma�z�eńskiej.

Zapytajmy, jak moz�na nauczyć sie� takiej mi�ości oraz na czym polega jej
wychowanie? W odpowiedzi warto przywo�ać stwierdzenie, z�e takiej „mi�ości
nie nauczy cz�owieka z�aden podre�cznik, z�adna uczelnia, z�aden kurs przed-
ma�z�eński. Na to trzeba ca�ej m�odości i dzieciństwa, gdyz� zdolność kochania
udziela sie� bezs�ownie, poprzez atmosfere� domu rodzinnego”9, a atmosfera
ta wyrasta z naturalnej wie�zi mi�ości, która � �aczy ze sob �a rodziców i dzie-
ci10. Doświadczenie niezmiennie potwierdza, z�e najlepszym środowiskiem
wychowawczym dla kaz�dego cz�owieka jest jego dom rodzinny. To przede
wszystkim rodzice w pierwszych latach z�ycia dziecka ucz �a je mi�ości. Doko-
nuje sie� to m.in. poprzez zaspokajanie jego potrzeb: przynalez�ności, bezpie-
czeństwa, czu�ości, opiekuńczości, afirmacji, bliskości i szacunku11. Te
pierwsze doświadczenia mi�ości rodzicielskiej pozwalaj �a dziecku na budzenie
w nim zdolności do kochania innych ludzi i dalszy jej rozwój12.

8 Por. K. W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, Lublin 2001, s. 123.
9 A. R e v y d o v y c h, Aktualność ma�z�eńskiej mi�ości i wierności, w: Ma�z�eństwo

i rodzina w nowoczesnym spo�eczeństwie, red. L. Dyczewski, Lublin 2007, s. 93.
10 Por. J. W i l k, Pedagogika rodziny, Lublin 2002, s. 54.
11 Zob. M. R y ś, Psychologia ma�z�eństwa w zarysie, Warszawa 2000.
12 Zob. M. B r a u n - G a � k o w s k a, Rozmowy o z�yciu i mi�ości, Warszawa 1986,

s. 90.
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W późniejszych latach swojego z�ycia dziecko poprzez obserwacje� mi�ości
ma�z�eńskiej swoich rodziców uczy sie� tego, jak powinna ona wygl �adać. Wi-
dz �ac ich wzajemn �a troske� o siebie, dba�ość o szcze�ście i dobro wspó�ma�z�on-
ka, wzajemn �a pomoc, ofiarowanie swojego czasu, a takz�e prace� nad swoim
charakterem, dziecko uczy sie� mi�ości13. Moz�na śmia�o powiedzieć, z�e ja-
kość mi�ości pomie�dzy rodzicami dziecka jest najwaz�niejszym czynnikiem,
wp�ywaj �acym na uczenie sie� mi�ości ma�z�eńskiej. Dobrze jest, jeśli mi�ości
tej towarzyszy świadomość tego, z�e to oni s �a przede wszystkim odpowiedzial-
ni za wychowanie swojego dziecka, takz�e za obudzenie w nim zdolności do
kochania drugiego cz�owieka. Sytuacja, w której dziecko nie doświadcza
wzajemnej mi�ości pomie�dzy rodzicami, a obserwuje jedynie ich k�ótnie
i konflikty, sprawia, z�e w przysz�ości moz�e mieć trudności z nawi �azaniem
dobrych relacji z osob �a p�ci przeciwnej i tym samym ze zbudowaniem dobre-
go ma�z�eństwa.

Wychowanie do mi�ości ma�z�eńskiej, które dokonuje sie� w domu rodzin-
nym, wi �az�e sie� równiez� z wprowadzaniem dziecka w świat przez�yć drugiego
cz�owieka, a wie�c pokazywaniem mu, z�e druga osoba to samo doświadczenie
moz�e odczuwać inaczej. Szcze�śliwe z�ycie ma�z�eńskie rodziców kszta�tuje
w dziecku zdolność do empatii i uczy szacunku do drugiego cz�owieka. To
przede wszystkim w domu rodzinnym dziecko uczy sie� takz�e prawid�owych
relacji z drugim cz�owiekiem, nabywa umieje�tności przebaczania oraz umie-
je�tności rozwi �azywania sytuacji trudnych. Dom rodzinny wyposaz�a je takz�e
we w�aściwy wzór wype�niania roli z�ony i me�z�a. Ponadto dziecko nabywa
w nim takz�e prawid�ow �a motywacje� do zawarcia zwi �azku ma�z�eńskiego14.
Śmia�o moz�na postawić teze�, z�e „wychowanie jest zadaniem i obowi �azkiem
rodziny i tylko rodziny”15, poniewaz� ona jako pierwsza pozwala rozwin �ać
sie� zdolności kochania i nadaje kierunek dalszemu jej rozwojowi.

Warto jeszcze podkreślić, z�e wychowanie do mi�ości w rodzinie chrześci-
jańskiej ma dodatkowy wymiar, poniewaz� moc �a sakramentu we wszystkich
dzia�aniach ma�z�onków obecny jest Bóg i Jego �aska. Wynika z tego, z�e
w takiej rodzinie takz�e wychowanie dzieci musi być zakorzenione w wierze,

13 Zob. W o j t y � a, Mi�ość i odpowiedzialność, s. 123.
14 Zob. A. S o r k o w i c z, Przygotowanie do ma�z�eństwa w ramach duszpasterstwa

rodzin jako przyk�ad dzia�alności edukacyjnej adresowanej do doros�ych, w: Aksjologia edu-
kacji doros�ych, red. J. Kostkiewicz, Lublin 2004, s. 373.

15 W i l k, Pedagogika rodziny, s. 147.
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co w prawid�owo funkcjonuj �acej rodzinie doprowadza je do odkrycia mi�ości
Boga, a przez to mi�ości ma�z�eńskiej16.

Wychowanie, które ma miejsce w rodzinie, stanowi najwaz�niejsze przygo-
towanie do ma�z�eństwa. Określa sie� je mianem przygotowania dalszego17.
Jego kontynuacje� stanowi wiedza o ma�z�eństwie i rodzinie, któr �a m�ody cz�o-
wiek zdobywa w szkole w ramach przedmiotu: „Wychowanie do z�ycia w ro-
dzinie” oraz na katechezie. Środowiska te powinny wspomagać rodzine� w wy-
chowaniu do mi�ości ma�z�eńskiej, ale nie mog �a jej zaste�pować. „M�odziez�
powinna wiedzieć, ku czemu sie� kierować, gdzie powinna poszukiwać god-
nych wzorców, gdzie znaleźć zadowalaj �ace odpowiedzi na wszelkie nurtuj �ace
pytania”18. Wychowawcy i katecheci powinni tworzyć atmosfere� mi�ości
i wzajemnego zaufania, dawać dobry przyk�ad, indywidualnie traktować kaz�-
dego wychowanka oraz uczyć prawdy o mi�ości kobiety i me�z�czyzny. Etap
ten stanowi tzw. przygotowanie bliz�sze. Jego zadaniem jest pog�e�bienie nauki
o mi�ości, ma�z�eństwie i rodzinie, a takz�e uczenie dobrej komunikacji. Chodzi
tu takz�e o kszta�towanie krytycznej postawy wobec treści przekazywanych
przez środki masowego przekazu i budzenie umieje�tności wyboru treści
dobrych, czyli nios �acych ze sob �a prawde� o ma�z�eństwie i rodzinie.

Wychowanie do mi�ości ma�z�eńskiej obejmuje takz�e przygotowanie bez-
pośrednie, które ma miejsce w okresie narzeczeństwa i wi �az�e sie� z naukami
przedma�z�eńskimi oraz spotkaniami w poradni z�ycia rodzinnego organizowa-
nymi przez Kośció�. Jest to czas, który przyszli ma�z�onkowie powinni po-
świe�cić na lepsze poznanie siebie wzajemnie, uczenie sie� komunikowania ze
sob �a, a nade wszystko na przygotowanie do tego, by świadomie i dojrzale
przyj �ać sakrament ma�z�eństwa. Przygotowanie takie powinno uświadomić
przysz�ym ma�z�onkom, z�e musz �a piele�gnować swoj �a mi�ość kaz�dego dnia
i okazywać j �a poprzez swoje czyny jako znaki mi�ości.

W podsumowaniu nalez�y podkreślić, z�e wychowanie do mi�ości ma�z�eń-
skiej rozpoczyna sie� juz� w domu rodzinnym i ma miejsce juz� od pierwszych
chwil z�ycia dziecka. Rodzice zaspokajaj �ac w dziecku potrzebe� mi�ości i przy-
nalez�ności, rozwijaj �a w nim zdolność kochania. Ponadto dziecko obserwuj �ac
mi�ość rodziców uczy sie� od nich, na czym polega mi�ość ma�z�eńska. To
mi�ość rodziców stanowi fundament dla późniejszej mi�ości ich dziecka do

16 Zob. K. P o t o c z a � a, Rodzina s�uz�y mi�ości. Mi�ość s�uz�y rodzinie, w: Jan Pa-
we� II stróz�em ludzkiej rodziny, red. J. Śledzianowski, T. Sakowicz, Kielce 2006, s. 138.

17 Na temat przygotowania dalszego, bliz�szego i bezpośredniego zob. adhortacja apostolska
Familiaris consortio, 66.

18 R e v y d o v y c h, Aktualność ma�z�eńskiej mi�ości, s. 94.
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wspó�ma�z�onka oraz kszta�tuje jego oczekiwania wzgle�dem drugiej osoby.
Rodzicom powinna wie�c towarzyszyć świadomość donios�ości wp�ywu domu
rodzinnego i ich mi�ości ma�z�eńskiej na kszta�t przysz�ego z�ycia ich dziecka,
co powinno zrodzić w nich poczucie ogromnej odpowiedzialności.

Zauwaz�my jeszcze, z�e nie kaz�da rodzina uczy dobrej i dojrza�ej mi�ości
ma�z�eńskiej, st �ad szans �a dla dzieci i m�odziez�y jest przygotowanie bliz�sze
i bezpośrednie. Pozwala ono jednak tylko na zdobywanie wiedzy o mi�ości,
brak w nim prawdziwego i pe�nego doświadczenia mi�ości, a tym samym
uczenia mi�ości jako postawy. Przygotowanie to jest waz�ne, ale powinno być
ono jedynie wzmocnieniem i uzupe�nieniem wychowania odbywaj �acego sie�
w domu rodzinnym. Tylko w rodzinie bowiem cz�owiek uczy sie� wszystkich
komponent mi�ości jako postawy, a nade wszystko uczy sie� jej realizowania
poprzez konkretne zachowania dnia codziennego.
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EDUCATION FOR MARRIAGE LOVE

S u m m a r y

This article presents the concept of marriage love in terms of education. Marriage love is
defined as „attitude” including marriage of inclusivity and uniqueness of each of the spouses.
Marriage love begins at home and family since the first moments of child’s life.

Then, in fact, parents satisfy needs of love and belonging, their child and develop his or
her ability to love. The child observes their parents and learns from them what is love and
how it should look in the future. The element of education for marriage love is the preparation
which covers the period of engagement, religious instruction, premarital education, counseling
meetings in family life and confession. It is time that the spouses should come to know them-
selves, their future plans, learn how to communicate and cope with conflicts. Parents’ love is
the kind of foundation for the later child’s love for his or her spouse and gives a shape its
expectations for the other person.

S�owa kluczowe: wychowanie do mi�ości ma�z�eńskiej, mi�ość ma�z�eńska, dalsze przygotowanie
do ma�z�eństwa, bliz�sze przygotowanie do ma�z�eństwa, bezpośrednie przygotowanie do
ma�z�eństwa.

Key words: education for marriage love, marriage love, further preparation for marriage,
proximate preparation for marriage, direct preparation for marriage.
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Zenon Cardinal G r o c h o l e w s k i, Universitatea azi. Universität heute
[Uniwersytet dziś], Cluj-Napoca 2010, ss. 181.

W ksi �az�ce Universitatea azi. Universität heute Andrea Marga, rektor Uniwersytetu
Babeş-Bolyai1 w Kluz�u-Napoce (Cluj-Napoca) w Rumunii, zebra� wyst �apienia i re-
feraty kardyna�a Zenona Grocholewskiego wyg�oszone lub odczytane na rumuńskich
uniwersytetach w Bukareszcie i w Kluz�u-Napoce. W zbiorze znalaz� sie� tez� wywiad,
którego Kardyna� udzieli� telewizji w Kluz�u. Zbiór poprzedza artyku� wste�pny An
event and an homage [Spotkanie w celu oddania czci/ho�du] Andrei Margi, w którym
przedstawia Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji ds. Wychowania Kato-
lickiego przy Stolicy Apostolskiej, oraz jego dorobek naukowy: teologiczny i prawni-
czy. Wszystkie artyku�y, z wyj �atkiem wste�pu, maj �a dwie wersje je�zykowe: francusk �a
lub niemieck �a i t�umaczenie na je�zyk rumuński. U�oz�ono je w porz �adku chronolo-
gicznym, ca�ość otwiera wyk�ad wyg�oszony 13 czerwca 2006 r., a kończy referat
z 20 lutego 2009 r.

Wszystkie wyst �apienia dotycz �a roli i pozycji uniwersytetu we wspó�czesnym
świecie.

Kardyna� Grocholewski zadaje w nich kluczowe pytania dotycz �ace tego, czy
wywodz �ace sie� ze średniowiecza idee universitas s �a obecnie, na pocz �atku XXI wie-
ku, jeszcze aktualne? Jak w globalnym świecie uniwersytety powinny przekazywać
wiedze� i mobilizować do jej zdobywania? Czy powinny koncentrować sie� na empi-
ryzmie i racjonalizmie przyczyniaj �acym sie� do poste�pu technicznego? Czy namawiać
do powrotu do wartości takich, jak: dobroć, sprawiedliwość, solidarność, mi�ość,
nadzieja, rodzina, godność ludzka, szacunek dla z�ycia ludzkiego we wszystkich jego
aspektach? Odpowiadaj �ac stwierdza: „nie ma edukacji bez wartości: prawdy i uczci-
wości”. Podstaw �a kaz�dej wiedzy musz �a być wartości, a wiedze� o nich moz�na zdoby-

1 Uniwersytet Babeş-Bolyai w Kluz�u-Napoce (Cluj-Napoca) w Siedmiogrodzie jest najstar-
szym uniwersytetem w Rumunii, wnosz �ac szczególny wk�ad w krzewienie i rozwój nauki.
Swoje powstanie zawdzie�cza Stefanowi Batoremu, który juz� jako król Polski skutecznie wspie-
ra� najpierw za�oz�enie kolegium jezuickiego w tym mieście w 1581 r., a naste�pnie takz�e trosz-
czy� sie� o jego rozwój. Pierwszym rektorem kolegium w Kluz�u zosta� polski jezuita, s�ynny
autor przek�adu Biblii na je�zyk polski, ks. Jakub Wujek. W 1776 r. jezuickie kolegium prze-
kszta�cone zosta�o w uniwersytet, który w 2010 r. liczy� 21 fakultetów i kszta�ci� prawie 55
tys. studentów. Ma cztery wydzia�y teologiczne: rzymskokatolicki, greckokatolicki, prawos�aw-
ny i protestancki.
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wać na wydzia�ach teologicznych, które funkcjonuj �a na uniwersytetach. Aby ich
dzia�alność przynosi�a dobre owoce dla uniwersytetu, lokalnej spo�eczności, państwa
i Kościo�a, winny być silne z naukowego punktu widzenia. Jego zdaniem wydzia�y
teologiczne maj �a ogromn �a misje� do wype�nienia. Ich pozycja i charakter pozwalaj �a
im wchodzić w konstruktywny dialog z innymi wydzia�ami i uniwersytetami na
ca�ym świecie, a przez to przyczyniać sie� do poste�pu spo�ecznego.

Wyk�ad „La Théologie au sein de l’Université” [Teologia na uniwersytecie] kar-
dyna� Grocholewski wyg�osi� 13 czerwca 2006 r., podczas uroczystości odbierania
tytu�u doktora honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie.

Na wste�pie Kardyna� podkreśli�, z�e z zadowoleniem przyj �a� wiadomość o funkcjo-
nowaniu na Uniwersytecie w Bukareszcie czterech wydzia�ów teologicznych (kato-
lickiego, greckokatolickiego, prawos�awnego i protestanckiego), których nie uda�o sie�
zniszczyć komunizmowi, a które to s �a otwarte na poszukiwanie prawdy we wszyst-
kich jej wymiarach, mi�ości, wolności, myśli i wraz�liwości na wartości duchowe.

Wyk�ad rozpocz �a� od rozwaz�ania na temat wydzia�ów teologicznych w s�uz�bie
Kościo�a i wspólnot chrześcijańskich. Szczególn �a uwage� poświe�ci�: 1) obowi �azkom
wydzia�ów teologicznych, do których nalez�y solidna formacja przysz�ych teologów,
zw�aszcza tych, którzy s �a powo�ani do kap�aństwa, szkolenie wykwalifikowanych
pracowników (duchownych i świeckich) potrzebnych do pos�ug w�aściwych ich
wspólnotom religijnym; podkreśla� przy tym, z�e rozwój myśli teologicznej dokonuje
sie� przez rozwój wewne�trzny i pog�e�bienie świadomości Kościo�a oraz ewangelizacje�
i pobudzanie dynamizmu apostolskiego; 2) przes�aniu, z�e wydzia�y teologiczne s �a
integraln �a cze�ści �a realizacji powierzonych im misji nauczania Kościo�a i dlatego
musz �a wspó�pracować z w�adzami Kościo�ów odpowiednich wspólnot kościelnych;
3) charakterystyce specyfiki pracy teologicznej, w której kaz�da dyscyplina naukowa
wymaga w�asnej metody badawczej. Podobnie jest w przypadku teologii, musi ona
być: a) zgodna z nauczaniem Kościo�a i opierać sie� przede wszystkim na Piśmie
Świe�tym i Tradycji, które s �a źród�em Objawienia, oraz na wspó�pracy z Magisterium
Kościo�a, papiez�em i biskupami; b) musi być oparta na dowodach wiary i z�ycia
chrześcijańskiego, gdyz� najwaz�niejszym świadectwem dla kaz�dej wspólnoty jest
świadectwo z�ycia; c) musi być świadoma uczestnictwa w misji Kościo�a, w której
dzia�alność wydzia�ów przyczynia sie� do wzrostu ludu Boz�ego, nadziei, mi�ości Boga
i bliźniego w komunii (wspólnoty), jedności, realizacji z�ycia chrześcijańskiego i po-
s�udze; d) winna być oparta na relacji z Bogiem poprzez modlitwe� i kontemplacje�;
e) powinna uwzgle�dniać inkulturacje� i wspó�prace� mie�dzy róz�nymi ośrodkami myśli
teologicznej, która jest potrzebna nie tyle do promowania badań naukowych dla
nauczycieli/wyk�adowców i poprawy kszta�cenia studentów, ile dla rozwoju inter-
dyscyplinarności, co wydaje sie� coraz bardziej niezbe�dne, oraz przyczynia sie� takz�e
do rozwoju komplementarności róz�nych wydzia�ów; f) ekumenizm i dialog winien
być celem wydzia�ów teologicznych.

Drug �a cze�ść wyst �apienia kardyna� Grocholewski poświe�ci� wydzia�om teologicz-
nym na uniwersytecie. Stwierdzi�, z�e s �a dwa powody uprawiania teologii na uniwer-
sytecie, ze wzgle�du na g�ówne zadania wydzia�ów teologicznych, ich eklezjalny
charakter oraz cechy pracy teologicznej. Wydzia�y teologiczne, jeśli nawet s �a cze�ści �a
uniwersytetu, same w sobie zachowuj �a swoj �a toz�samość, zatem tym wie�ksza jest
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rola, jak �a mog �a odegrać dla dobra uczelni. Wydzia�y teologiczne przyczyni�y sie�
w znacznym stopniu do rozwoju kontaktów, dialogu i wspó�pracy z innymi ośrodka-
mi nauki i kultury. Dlatego Kardyna� zauwaz�a, z�e przyczyniaj �a sie� one do: 1. Roz-
woju technicznego i moralnego; 2. Podkreślenia centralnej roli cz�owieka w poste�pie
technicznym i cywilizacyjnym; 3. Poszukiwania sensu w prowadzeniu badań nauko-
wych i odkryć technicznych oraz rozwoju gospodarczego i przemys�owego. Odkrycia
maj �a być wykorzystywane do prawdziwego dobra osoby i spo�eczeństwa jako ca�ości.
Badania te powinny obejmować takz�e aspekt moralny, duchowy i religijny, i oceniać
osi �agnie�cia nauki i techniki w kontekście ca�ej osoby ludzkiej. Ośrodki akademickie
winny d �az�yć do określenia znaczenia róz�nych dyscyplin wiedzy/nauki oraz wizji
cz�owieka i świata; 4. Ponadto wydzia�y te s�uz� �a bezinteresownemu poszukiwaniu
prawdy, które obecnie wydaje sie� ma�o atrakcyjne. Cze�sto podkreśla sie�, z�e w obec-
nej rzeczywistości poje�cie prawdy jest niewygodne dla pojedynczego cz�owieka, grup
i korporacji. Czasami obserwuje sie� wykorzystywanie badań naukowych do róz�nych
specjalnych interesów, które nie maj �a podstaw naukowych, lub maj �a znamiona fa�-
szerstwa. Z tej perspektywy wydzia� teologiczny jest nieustannym bodźcem do bez-
interesownego poszukiwania prawdy we wszystkich jej wymiarach, w tym jej relacji
z Najwyz�sz �a Prawd �a, któr �a jest Bóg. 5. Wydzia�y te, s�uz� �ac poszukiwaniu dialogu
mie�dzy wiar �a a rozumem, przyczyniaj �a sie� do rozwoju przedsie�biorczości. Wydzia�
teologiczny na uniwersytecie zawsze wywo�uje dialog na temat relacji wiary i rozu-
mu. Poniewaz� Bóg jest autorem kreacji i Objawienia, nie moz�e istnieć prawdziwy
kontrast mie�dzy rozumem i wiar �a. Źród�em napie�ć i konfliktów jest os �ad w wielu
umys�ach, z�e wiara i nauka sprzeciwiaj �a sie� sobie. Kluczowa wspó�praca mie�dzy ty-
mi dwoma poziomami poznania prawdy moz�e być duz�o bardziej konstruktywna, gdyz�
taka wspó�praca przyczynia sie� do pe�niejszego zrozumienia sensu ludzkiego z�ycia.

Trzecim aspektem, któremu kardyna� Grocholewski poświe�ci� uwage�, s �a uniwersy-
tety wzbogacone przez wydzia�y teologiczne. Kardyna� do tej pory próbowa� ziden-
tyfikować pewne czynniki, przez które wydzia�y teologii s �a nie tylko elementem
sk�adaj �acym sie� na uniwersytet, ale takz�e wzbogacaj �acym inne wydzia�y, prowokuj �ac
je do g�e�bszej refleksji i dialogu. Ta zalez�ność moz�e funkcjonować równiez� odwrot-
nie i wydzia� teologiczny moz�e ubogacać sie� o nowe odkrycia, wyzwania i problemy
naukowe. Konieczne jest, z�eby teolodzy promowali wymiane� myśli z ludźmi wierz �a-
cymi i niewierz �acymi, wspó�pracowali z reprezentantami innych nauk, i starali sie�
wyraźnie zauwaz�yć wartość i sens wypowiedzi, i oceniali je w świetle prawdy obja-
wionej.

Wyk�ad „L’université face à la globalisation” [Uniwersytet w obliczu globalizacji]
zosta� wyg�oszony 14 lipca 2006 r. na Uniwersytecie Babeş Bolyai w Kluz�u-Napoce.

Kardyna� zauwaz�a, z�e dzie�ki istnieniu na Uniwersytecie w Kluz�u-Napoce czterech
wydzia�ów teologicznych: rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawos�awnego
i protestanckiego, uczelnia otwiera sie� na wartości duchowe, na poszukiwanie prawdy
we wszystkich wymiarach i na dialog mie�dzy ludźmi i Kościo�ami. Daje to szanse�
na nowe, pe�ne wykorzystanie uniwersytetu w s�uz�bie prawdy i poste�pu. Poste�p ten
nie moz�e ograniczać sie� tylko i wy� �acznie do gospodarczego i technicznego, ale musi
przyczyniać sie� do zaprowadzenia na świecie pokoju, sprawiedliwości, mi�ości mie�-
dzy ludźmi i narodami, poszanowania prawa i praw cz�owieka. Nauka powinna s�u-
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z�yć cz�owiekowi w ca�ości, we wszystkich jej wymiarach, w tym w wymiarze ducho-
wym i transcendentnym.

W pierwszej cze�ści wyk�adu Kardyna� poruszy� problem wspó�czesnej globalizacji,
przypominaj �ac, z�e edukacja katolicka na świecie chce dać odpowiedź na wyzwania
wspó�czesności: kulturowe, polityczne, gospodarcze oraz na kwestie zwi �azane z
globalizacj �a � spo�eczne i etyczne, jest takz�e znakiem, z�e uniwersytety chc �a sie�
zaangaz�ować w s�uz�bie cz�owieka, spo�eczeństwa i kultury. Podkreśli�, z�e chrześcija-
nie nie mog �a unikn �ać problemu globalizacji. Musz �a zdać sobie sprawe� z tego, z�e
istnieje bliski zwi �azek mie�dzy globalizacj �a a doktryn �a chrześcijańsk �a jako tak �a.
Globalizacja we wspó�czesnym świecie nie jest trudna ani do zaobserwowania, ani
do realizacji w sferze politycznej i spo�ecznej. W�aściwie sta�a sie� juz� faktem, choć
nadal w róz�nych cze�ściach świata jest postrzegana w odmienny sposób.

Efektem globalizacji na pocz �atku trzeciego tysi �aclecia s �a g�e�bokie i skomplikowa-
ne zmiany, które zachodz �a we wspó�czesnym świecie. Zjawisko to w ostatnich latach
nabra�o przyspieszenia, przyczyni� sie� do tego rozwój nowych technologii informacyj-
nych i przyspieszenie komunikacji mie�dzy nawet bardzo oddalonymi cze�ściami świa-
ta. W tej chwili dotyczy ona wszystkich dziedzin z�ycia ludzkiego i osi �aga róz�ny
poziom w róz�nych środowiskach i kulturach. Globalizacja jest wie�c jednym z bar-
dziej nagl �acych wyzwań dla wykszta�cenia nowych pokoleń, które jest realizowane
na uniwersytetach.

W ostatniej cze�ści swojego wyst �apienia Autor zauwaz�y�, z�e „globalizacja a priori
nie jest ani dobra, ani z�a”. Waz�ne jest, czy ludzie z niej potrafi �a skorzystać. Nawet
„globalizacja rynków i komunikacji nie ma w sobie etycznie negatywnego skojarze-
nia”. Jednakz�e to, co w zasadzie wydaje sie� czynnikiem poste�pu, moz�e � i to juz� ma
miejsce, mówi �ac ambiwalentnie � przynosić negatywne skutki, zw�aszcza dla bied-
nych ludzi i krajów. W rzeczywistości nie ma, niestety, sprawiedliwego podzia�u
zasobów. Niektóre dane wskazuj �a, z�e przepaść mie�dzy krajami bogatymi i biednymi
pog�e�bi�a sie�, co moz�e doprowadzić do nowych form wykluczenia i marginalizacji.
Dotyczy to takz�e globalizacji kultury, z jednej strony jest to doskona�a okazja pozna-
nia pomie�dzy kulturami, ale z drugiej pojawia sie� niebezpieczeństwo wprowadzania
na si�e� jednolitości kultury lub pewnej postaci kulturowego kolonializmu. Pomimo
wielu wysi�ków i dzia�ań ONZ oraz innych organizacji poziom wykszta�cenia na
świecie nadal jest bardzo nierówny. W ostatniej dekadzie powodem do niepokoju by�
wzrost nierówności mie�dzy krajami rozwinie�tymi i krajami wschodz �acymi, które
zosta�y zablokowane i zepchnie�te w pu�apke� ubóstwa, nierówności i zwi �azanej z tym
globalizacji polityki w dziedzinie edukacji. W odniesieniu do uniwersytetów zaobser-
wowano, z�e globalizacja zintensyfikowa�a harmonizacje� dyscyplin akademickich, ale
oznacza to równiez� zwie�kszenie przepaści mie�dzy centrum a peryferiami wiedzy.
Z krajów bogatych proporcjonalnie pochodzi dziesie�ć razy wie�cej naukowców i tech-
ników, wie�cej tez� przeznacza sie� środków na badania i rozwój technologii. Kraje roz-
winie�te posiadaj �a równiez� 84% publikacji naukowych i 94% nowych patentów. W tej
sytuacji inne uczelnie, zw�aszcza z krajów rozwijaj �acych sie�, mog �a stać sie� jedynie
konsumentami wiedzy, coraz bardziej zalez�nymi od ośrodków akademickich w kra-
jach rozwinie�tych. Okaza�o sie� wie�c, z�e wiele uniwersytetów z krajów rozwijaj �acych
sie� ograniczanych przez brak środków, sta�o sie� ofiarami globalizacji.
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Referat „Wahrheit und Bildung” [Prawda i kszta�cenie] zosta� wyg�oszony przez
Kardyna�a na kongresie „Z� ycie w prawdzie” w Kluz�u-Napoce 10 września 2007 r.
Jako źród�o rozwaz�ań pos�uz�y�y mu teksty nauczania Kościo�a katolickiego, szczegól-
nie nauczanie papiez�y Jana Paw�a II i Benedykta XVI.

G�ówn �a tez �a artyku�u jest nieroz� �aczność prawdy i kszta�cenia. Nie moz�na prze-
ciez� mówić o kszta�ceniu bez prawdy, jest ona celem, na który kszta�cenie powinno
być zorientowane, i jednocześnie kryterium, któremu kszta�cenie pozostaje ci �agle
zobowi �azane.

Obserwowany obecnie kryzys wychowania wynika z relatywizmu wszechobecnego
w spo�eczeństwie i kulturze, gdzie brakuje „świat�a prawdy”. Mówienie o prawdzie
oceniane jest cze�sto jako niebezpieczne, autorytarne. Prowadzi to do poczucia bez-
sensu, szczególnie u m�odych ludzi. Nalez�y przekazywać m�odym pokoleniom praw-
dziwe wartości, które s �a podstaw �a z�ycia. Cz�owieka trzeba tak wychować, aby móg�
w pe�ni korzystać ze swojego cz�owieczeństwa i przyczyniać sie� do dobra wspólnoty.

Zdaniem Kardyna�a nies�usznie by�oby twierdzić, z�e wspó�czesny cz�owiek nie
jest zainteresowany prawd �a. Doświadczenie pokazuje, z�e te�skni on za prawd �a. Dys-
kusji podlega jednak pytanie, co cz�owiek rozumie pod poje�ciem prawdy. Rol �a
kszta�cenia jest pomoc cz�owiekowi w poszukiwaniu prawdy w pe�nym tego s�owa
znaczeniu oraz w rozpoznaniu moralnego imperatywu prawdy. Cz�owieka nalez�y
wychowywać do prawdy. Poszukiwanie prawdy to nie tylko konieczny element ludz-
kiej dojrza�ości ani obowi �azuj �acy imperatyw moralny, ale stoi ona w centrum ca�ego
cz�owieczeństwa. Kolejna waz�na zasada kszta�cenia to nieograniczanie poje�cia praw-
dy tylko do celów politycznych, gospodarczych czy do tego, co eksperymentalnie
sprawdzalne. Kardyna� przestrzega, aby nie zapominano o wymiarze metafizycznym.

Nalez�y zwrócić uwage� na praktyczny aspekt zwi �azku kszta�cenia i prawdy. Praw-
da jest zwi �azana z decyzj �a i domaga sie� świadectwa. Przyk�adem w kulturze chrześ-
cijańskiej jest Jezus Chrystus, który swoim z�yciem i śmierci �a zaświadczy� o praw-
dzie. To pos�uszeństwo wobec absolutnej prawdy jest gwarancj �a ludzkiej wolności.
Prawda w rozumieniu biblijnym oznacza „objawienie”. Tu odtwarza sie� misja Chrys-
tusa, w której Bóg objawi� ca� �a prawde� o sobie i cz�owieku. Bóg jest prawd �a osta-
teczn �a, do której zgodnie z natur �a d �az�y rozum. Prawda wyzwala cz�owieka.

Omawiana publikacja zawiera tez� wywiad z kardyna�em Zenonem Grocholewskim,
prefektem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego, w TV Cluj w Rumunii, który
przeprowadzi� dnia 10 września 2007 r. Andrea Marga (ur. w 1946 r.), rumuński
filozof, politolog i polityk. Rektor � po raz drugi � Uniwersytetu Babeş-Bolyai w
Kluz�u-Napoce.

Andrea Marga pyta� o zainteresowanie wartościami chrześcijańskimi i role� uniwer-
sytetu katolickiego w systemie uniwersytetów europejskich, i nie tylko. Kardyna�
odpowiedzia�, z�e obecnie zainteresowanie wartościami chrześcijańskimi w uniwersyte-
tach europejskich jest wie�ksze niz� poprzednio, poniewaz� staje sie� coraz bardziej
jasne, z�e zdobycze nauki i techniki mog �a być wykorzystane ku dobru i z�u. Zdobycze
techniki zosta�y wykorzystane do wojen, terroryzmu, niesprawiedliwości, wie�c powin-
niśmy pomyśleć o kszta�ceniu cz�owieka, to znaczy odpowiedzialności za wykorzys-
tanie nauki, osi �agnie�ć nauki i techniki dla dobra ludzkości. Duz�e zainteresowanie
problematyk �a aksjologiczn �a nast �api�o zw�aszcza w krajach postkomunistycznych,
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gdzie wcześniej nie by�o wolności, panowa� ateizm, nie by�o moz�liwości kultywowa-
nia wartości chrześcijańskich w szkole wyz�szej. Obecnie prawie we wszystkich kra-
jach postkomunistycznych wiele uniwersytetów utworzy�o wydzia�y teologiczne. Na
przyk�ad w Kluz�u i Bukareszcie s �a po cztery wydzia�y teologii. Na S�owacji, niemal
natychmiast po upadku komunizmu, uniwersytety chcia�y mieć wydzia�y teologiczne.
Równiez� w Polsce prawie wszystkie uczelnie d �az�y�y do utworzenia wydzia�ów teolo-
gicznych. Na przyk�ad w Erfurcie, w Niemczech wschodnich, katolików jest bardzo
ma�o (ok. 4%), a uniwersytet chcia� mieć wydzia� teologii katolickiej. Pocz �atkowo
Stolica Apostolska by�a dość sceptyczna co do jego utworzenia, ale uniwersytet
walczy� o wydzia� teologii. Tylko w czasie pontyfikatu Jana Paw�a II zosta�o za�oz�o-
nych ponad 250 uniwersytetów katolickich. Istniej �a takz�e katolickie uczelnie wyz�sze
w krajach, w których liczba katolików jest bardzo ma�a. Na przyk�ad na Tajwanie
s �a trzy uniwersytety katolickie. Liczba studentów Uniwersytetu Fu Jen w Tai Pei
kaz�dego roku wzrasta o tysi �ac, a tylko 2% ludności jest katolikami. W Tajlandii
istnieje katolicki uniwersytet, mimo z�e katolików jest tylko 0,5%. Uniwersytet Wnie-
bowzie�cia liczy 20.000 studentów, ale wśród nich niewielu katolików. Zdaniem Gro-
cholewskiego obecnie wartości chrześcijańskie s �a bardziej popularne niz� wcześniej.

Andrea Marga pyta� tez� o znaczenie tradycji lectio, dysputy i summy na wspó�-
czesnym uniwersytecie. Kardyna� zauwaz�y�, z�e poje�cia te odzwierciedlaj �a zami�owa-
nie do prawdy, która charakteryzuje średniowieczne uniwersytety, a dziś jest bardzo
potrzebna. W jego przekonaniu musimy myśleć o prawdzie i jej bronić dla wolności
ludzi.

Marga zapyta�, jakie s �a określone opcje z Watykanu w odniesieniu do wiedzy
interdyscyplinarnej. Grocholewski odpowiedzia�, z�e „praktycznie poje�cie uniwersytetu
jest juz� interdyscyplinarne. Uniwersytet powinien wspierać interdyscyplinarność
wiedzy. W naukach kościelnych to jest bardzo waz�ne. Nie moz�emy � na przyk�ad
� studiować teologii bez filozofii, ich po� �aczenie jest niezbe�dne. Teologia nie moz�e
być oddzielona od innych dziedzin wiedzy, wie�c chcemy korzystać z róz�nych nauk.
Interdyscyplinarność jest niezbe�dna do stworzenia w pe�ni m �adrości cz�owieka, moz�-
liwości promowania rzeczywistego poste�pu, bo świat juz� czeka”.

Naste�pnie Marga poda� pod rozwage� ogólnie przyje�te spostrzez�enie-teze�, z�e Koś-
ció� ma interes w kontrolowaniu wszechświata myśli. Kardyna� odpowiedzia�, z�e
Kośció� nie chce dominować, ale chce rozmawiać z ludźmi oraz przyczyniać sie� do
badań, chce prawdy i prawdziwego poste�pu ludzkości.

Marga prosi� rozmówce� o wyjaśnienie, jaki jest zwi �azek mie�dzy teologi �a a filozo-
fi �a. Kardyna� odpowiedzia�, z�e „przede wszystkim nalez�y oznajmić, iz� nie moz�e być
sprzeczności mie�dzy religi �a a nauk �a, poniewaz� Bóg jest autorem stworzenia i Obja-
wienia. Nie moz�e wie�c być tu rzeczywistej sprzeczności, i powinniśmy przedyskuto-
wać to z naukowcami z innych dziedzin, w celu pog�e�bienia i zmniejszenia pozor-
nych sprzeczności.

Natomiast filozofia ma dla nas kluczowe znaczenie. Uwaz�amy, z�e te trzy dziedziny:
filozofia, teologia oraz pozosta�e nauki, musz �a koniecznie ze sob �a wspó�pracować”.

Rektor zapyta� tez�, jaka jest pozycja chrystologii w kulturze wspó�czesnego świata.
Odpowiadaj �ac, Kardyna� zauwaz�a, z�e teraz Chrystus jest bardziej atrakcyjny dla m�o-
dych ludzi niz� wcześniej. Dowodem s �a dni m�odziez�y, które odby�y sie� z udzia�em
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papiez�y Jana Paw�a II i Benedykta XVI. Chrystologia jest równiez� bardzo waz�na, aby
zrozumieć godność cz�owieka w zrozumieniu antropologii. Chrystus, Syn Boz�y, sta� sie�
cz�owiekiem wśród ludzi, wskaza� na godność cz�owieka. Chrystologia nie moz�e być
oddzielona od antropologii. Jan Pawe� II powiedzia�, z�e tylko Chrystus nauczy� nas, z�e
cz�owiek naprawde� kocha cz�owieka. Jego zdaniem dzisiaj chrystologia zak�ada, z�e ten
waz�ny dla zrozumienia punkt widzenia cz�owieka, to jego godność, jego prawa. Dlatego
Kośció� jest bardzo zaangaz�owany w kwestie� praw cz�owieka. Nie moz�na oddzielić
kwestii Chrystusa od promowania godności osoby ludzkiej.

Andrea Marga wśród wielu pytań zastanawia� sie�, jak bardzo waz�ne jest dziś
prawo kanoniczne? Kardyna� uwaz�a, z�e nawet dziś jest ono specyficzne. Prawo
kanoniczne jest to praktyczne zastosowanie eklezjologii. Dotyczy to sakramentalnej
natury Kościo�a, jego świe�tej w�adzy. Dlatego tez� nie moz�na zrozumieć teologii bez
prawa kanonicznego. Prawo kanoniczne jest bardzo humanistyczne, szanuje cz�owie-
ka. Prawa państw widz �a cz�owieka tylko w jego z�yciu na ziemi. Dla Kościo�a cz�o-
wiek ma perspektywe� wieczności, musi zatem być przeszkolony/przeprowadzony do
wieczności.

Referat „Raison et foi: une aide mutuelle” [Rozumiem i wierze� we wzajemn �a
pomoc] kardyna� Grocholewski przes�a� organizatorom konferencji na temat g�ównych
problemów poste�pu ludzkości, która odby�a sie� 9-11 października 2008 r. na uniwer-
sytecie w Kluz�u-Napoce.

W wyst �apieniu tym Autor poświe�ci� uwage� czterem zagadnieniom.
Pierwsze z nich to relacja mie�dzy wiar �a a rozumem. Obecna sytuacja we wspó�-

czesnych spo�eczeństwach jest myl �aca i problematyczna. Z jednej strony widzimy
wzrost fundamentalizmu, nie tylko muzu�mańskiego czy hinduskiego, ale nawet
chrześcijańskiego. Z drugiej jesteśmy świadkami sekularyzacji kultury zachodniej.
Nawet tendencje wrogie religii s �a widoczne w szkole, w opinii publicznej i mediach,
pod has�em: „źród�o wszystkich konfliktów na świecie pochodzi z religii”. Panuje
przekonanie, z�e tam, gdzie sekularyzacja zostanie wprowadzona, tym bardziej be�dzie
panowa� pokój. Jest to model neutralności religijnej, który jest wyraźnie wrogo nasta-
wiony do religii.

Drugie zagadnienie dotyczy granic ludzkiego umys�u. Komentuj �ac te� kwestie�
Kardyna� stwierdza, iz� obecny papiez� Benedykt XVI � jako profesor i jako arcy-
biskup, naste�pnie prefekt Kongregacji Nauki Wiary � che�tnie mówi� o konieczności
wzajemnej zalez�ności rozumu i wiary, rozumu i religii. Jego zdaniem cz�owiek ci �agle
dociera do granic ludzkiego umys�u (w�asnych granic) i jest naraz�ony na patologie
w�asnego rozumu, dlatego potrzebuje uczciwego dzia�ania, aby unikn �ać k�amstwa,
potrzebuje odniesienia transcendentnego. Kardyna� zwraca uwage� na s�owa J. Ratzin-
gera, który mówi o pokojowym wspó�istnieniu mie�dzy wiar �a a rozumem, o tolerancji
i wzajemnym szacunku, o dialogu i wzajemnej pomocy.

Trzecia kwestia omawianego referatu zosta�a opatrzona tytu�em: „Punkt decydu-
j �acy o charakterze wiary”. Komentuj �ac to zagadnienie Autor podkreśla, iz� dla wielu
dziś wiara jest uczuciem. W ten sposób wiara wraca do baroku, który zaproponowa�
emocjonalne podejście do aktu wiary. Niemiecki filozof Friedrich Schleiermacher,
widz �ac zagroz�enia dla religii Oświecenia, zaproponowa� kontemplacje� i uczucie, t �a
drog �a poszed� równiez� francuski pisarz Rene de Chateaubriand. XIX wiek w duz�ej
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mierze szed� ich śladem, i trwa to do dziś. Religia nie zaprzecza uczuciu, ale mówi,
z�e nie jest ono kryterium prawdy ani celem religii. Wiara integruje i wskazuje praw-
de�, z�e Bóg jest nieskończony, dla nas, istot skończonych.

W publikowanych wyst �apieniach i wywiadzie Kardyna� dokonuje analizy waz�nych
elementów historii Europy. Wed�ug Harolda J. Bermana, filozofa i historyka prawa
amerykańskiego, „reforma gregoriańska” powinna nazywać sie� „rewolucj �a papiesk �a”.
Rzeczywiście � pisze Grocholewski � z jednej strony jest ona czymś wie�cej niz�
rewolucj �a reform. Z drugiej jest nie tylko dzie�em Grzegorza VII, ale innych papie-
z�y, którzy pracowali przy tej reformie do XIII wieku. Analizuj �ac sytuacje Kościo�a
od roku tysie�cznego i koncepcje� millenaryzmu stwierdza, iz� chaos zwi �azany z po-
nownym przyjściem Chrystusa by� brakiem odpowiedzialności i racjonalności, a takz�e
z�ycia religijnego, gdyz� chrześcijańskie praktyki by�y ograniczone do powierzchow-
nych czynności religijnych. W jego przekonaniu Grzegorz VII i jego naste�pcy podje�li
decyzje� o instalacji i aktualizacji dzia�alności cz�owieka oraz skutecznym dzia�aniu
w świecie, w celu poprawy nauki i prawa, które s �a zgodne z nauk �a Chrystusa, a w
konsekwencji prowadz �a do poprawnej organizacji spo�eczeństwa. Ten impuls da�
moz�liwość rozwoju wiedzy w postaci uniwersytetów. Kośció� od XI do XIII wieku
nak�oni� cz�owieka do pracy na rzecz rozumu przed zabobonem, a tym samym zade-
cydowa� o przysz�ości Europy i świata.

W zakończeniu Kardyna� nawi �aza� do s�ów francuskiego filozofa Rene Descar-
tes’a: „Le�k przed Bogiem jest pocz �atkiem m �adrości”. Dlatego cz�owiek winien po-
chylić sie� nad tymi s�owami, aby lepiej zrozumieć sens swojej z�oz�oności i ograni-
czoności w relacji do Boga, gdzie ludzki rozum niewiele zdzia�a bez odniesienia do
Niego.

Referat „Welche Universität braucht Europa heute?” [Jakiego uniwersytetu potrze-
buje dziś Europa?] Kardyna� wyg�osi� w lutym 2009 r. na Uniwersytecie Babeş-
Bolyai w Kluz�u-Napoce z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa. W wyst �a-
pieniu porusza on kwestie znaczenia uniwersytetu, jego zadań we wspó�czesnej Euro-
pie oraz moz�liwych dróg rozwoju. Rozwaz�ania rozpoczyna od wyjaśnienia etymologii
s�owa „uniwersytet”, nakreśla historie� jego powstania. Podkreśla jego idee� universitas
jako ca�ości ewentualnie jedności wszystkich nauk. Podaje przyk�ady idea�ów uniwer-
sytetu w koncepcjach Wilhelma von Humboldta i kardyna�a Johna Newmanna i je
krytycznie ocenia.

Uznaje sie�, z�e pierwszy uniwersytet powsta� w Bolonii w 1088 r., jednak jego
zacz �atków nalez�y szukać duz�o wcześniej. Pocz �atki uniwersytetu � �aczy sie� z kultur �a
chrześcijańsk �a, która zwi �azana by�a z filozofi �a greck �a. Ten zwi �azek Kościo�a i aka-
demii (od Akademii Platońskiej) umoz�liwi� rozszerzenie chrześcijaństwa do religii
światowej. Autor zastanawia sie�, do czego d �az�y dziś Europa w obliczu zderzenia
kultur i wielkich światowych religii, kryzysu gospodarczego, nowej sytuacji politycz-
nej. Czy cele dla Europy zarysowane w strategii lizbońskiej „wystarcz �a” wspó�czes-
nemu Europejczykowi? Oczywiste jest, z�e sam wzrost gospodarczy to za ma�o. Jakie-
go zatem uniwersytetu potrzebuje dziś Europa? Program Erasmus i Proces boloński
to inicjatywy, które maj �a stworzyć wspóln �a europejsk �a przestrzeń dla uniwersytetu.
W 2010 r. zosta� zakończony pierwszy etap Procesu bolońskiego. Niektórzy oceniaj �a
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go jako „jazde� w dó�”, ale nalez�y docenić te� inicjatywe�, do której w� �aczy�o sie� tak
wiele państw, które skutecznie wdraz�aj �a wspólnie podje�te postanowienia.

Próbuj �ac odpowiedzieć na pytanie o uniwersytet na miare� naszych czasów, Autor
stawia 4 tezy: 1. Uniwersytet w Europie musi ponownie i w sposób jeszcze bardziej
szczegó�owy stać sie� „universitas”. Jedność w róz�norodności jest jednym z podstawo-
wych elementów „idei Europy”; 2. Europa potrzebuje uniwersytetów z wyraźnym
profilem i klarown �a toz�samości �a. Nie istnieje przeciez� „neutralna nauka”, wolna od
fundamentu metafizycznego czy za�oz�eń ideologicznych. Analogicznie nie istnieje
uniwersytet światopogl �adowo neutralny. Najnowsze badania uniwersytetów w Ame-
ryce dowodz �a, z�e najlepsze osobowości przywódcze kszta�ci�y sie� w instytucjach
o silnie zarysowanym profilu wyznaniowym czy światopogl �adowym; 3. Filozofia
i teologia powinny tworzyć, tak jak dawniej, znaczn �a cze�ść nauki, aby uniwersytet
móg� sprostać wymaganiu universitas i przyczynić sie� do rzeczywistej duchowej
odnowy Europy; 4. Europa potrzebuje uniwersytetów, które przekazuj �a nie tylko
wiedze�, kwalifikacje i zdolności, ale równiez� ca�ościowo formuj �a cz�owieka. Chodzi
tu g�ównie o troske� o cnoty, o których mówienie w dzisiejszym świecie wymaga
odwagi.

Powyz�sze tezy, podobnie jak ca�e nauczanie kardyna�a Grocholewskiego, zawarte
w tej interesuj �acej publikacji s �a ze wszech miar zasadne i w pe�ni zas�uguj �a na
popularyzacje� w polskim środowisku uniwersyteckim.

Alina Rynio
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

Ryszard Skrzyniarz
Katedra Biografistyki Pedagogicznej KUL

Lech K a c p r z a k, Idea i praktyka wielostronnego kszta�cenia w polskiej
strategii edukacyjnej, Pi�a: Wydawnictwo Państwowej Wyz�szej Szko�y Zawo-
dowej im. Stanis�awa Staszica 2010, ss. 576, aneksy.

Problematyka wielostronnego kszta�cenia nie jest �atwa ani w rozumieniu global-
nym, ani w cz �astkowym. Odnosi sie� to równiez� do rozprawy Lecha Kacprzaka,
pracownika naukowego Państwowej Wyz�szej Szko�y Zawodowej im. Stanis�awa
Staszica w Pile, który zaj �a� sie� ide �a i praktyk �a takiego kszta�cenia w polskiej strate-
gii edukacyjnej.

Recenzowana praca jest rezultatem rozleg�ych badań w�asnych Autora. Prezentuje
ich wyniki. Opiera sie� oczywiście takz�e na bogatej literaturze przedmiotu. Świadczy
to o perfekcyjnym opanowaniu warsztatu naukowego. Dociekliwość badacza jest
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podyktowana rodz �acymi sie� coraz to nowymi pytaniami, których nie chcia� pozosta-
wić bez odpowiedzi. Nie zaniedba� z�adnej okazji, by wnikn �ać w sedno wielu w �at-
ków, przez innych gdzie indziej potraktowanych powierzchownie.

Praca sk�ada sie� z dwóch cze�ści. Cze�ść pierwsza, Czynniki kszta�tuj �ace projekt
wielostronnego kszta�cenia, ma cztery rozdzia�y, wydzielone problemowo. Rozdzia� I
omawia istote� i cel instytucji wielostronnego kszta�cenia. Rozdzia� II poświe�cony jest
uczniowi i jego podmiotowości, a rozdzia� III � strategii uczenia sie� i roli pracy
domowej. W rozdziale IV ukazana jest praktyka wielostronnego kszta�cenia na tere-
nie województwa wielkopolskiego w ostatnim okresie. Na końcu cze�ści pierwszej
znajduje sie� Podsumowanie.

Cze�ść druga nosi tytu� Urzeczywistnienie idei wszechstronnego kszta�cenia na
przyk�adzie województwa wielkopolskiego i tez� liczy cztery rozdzia�y. Pierwszy roz-
dzia� przedstawia konceptualizacje� badań w�asnych Autora. Po nim naste�puje roz-
dzia� II, poświe�cony „wewn �atrzszkolnemu i przedmiotowemu systemowi oceniania”
w I Liceum Ogólnokszta�c �acym im. Marii Sk�odowskiej-Curie w Pile, w którym by�y
prowadzone badania. W rozdziale III podano wspó�czynniki korelacji liniowej. Ostat-
ni, IV rozdzia� omawia zagadnienie uczenia sie� w procesie wielostronnego kszta�ce-
nia w ramach modelu wielokrotnej regresji. W Zakończeniu podsumowano wyniki
analizy badanego problemu.

Recenzowana praca zawiera wiele wartościowych poznawczo tabel i wykresów.
Prawie wszystkie opatrzone s �a adnotacj �a: opracowanie w�asne autora. Moz�na by�o
pomin �ać te� uwage�, bo nie ma innego źród�a. Ca�a praca jest autorstwa Lecha Kac-
przaka.

Kilku krytycznych uwag wymaga cytowanie. Nieraz w opisie bibliograficznym
źród�a cytatu nie podano stron w cytowanych pracach (np. s. 110, przypis 12). Zda-
rza sie� niepe�na lub b�e�dna pisownia nazwisk znanych autorów (s. 111, przypis 5).
Niekonsekwentnie pisane s �a imiona (s. 162, przypis 81). Brak cudzys�owów w tytu-
�ach niektórych czasopism. Adresy bibliograficzne rozpraw zamieszczonych w pra-
cach zbiorowych powinny zawierać numery stron, na których sie� one znajduj �a. Stefa-
nia Walasek nie jest autork �a Studiów z dziejów oświaty i myśli pedagogicznej XVII-
XIX wieku, ale redaktorem i wspó�autork �a tej pracy zbiorowej (s. 528). Encyclo-
paedia Britannica w spisie literatury podana jest dwa razy; raz z b�e�dem (s. 517).
Dwukrotnie tez� w spisie literatury wyste�puje Nowy s�ownik pedagogiczny (por. s. 517
i 525) czy ten sam autor, jak jest w przypadku R. E. Frankena (s. 522).

Je�zyk pracy jest w niektórych miejscach zbyt potoczny, nienaukowy (por. s. 182
czy 198). Powtórzenia s�owne świadcz �a moz�e nie tyle o ubóstwie je�zyka, ile o pew-
nym niedbalstwie stylistycznym (np. na s. 102 w bliskim s �asiedztwie kilka razy
pojawia sie� s�owo uczeń).

Omawiana praca jest trudna do oceny, nawet gdyby ktoś podj �a� sie� bardzo do-
k�adnej lektury tego obszernego dzie�a, licz �acego 576 stron druku. Bo nie w tym
rzecz, by wyszukać takie czy inne potknie�cia. Trzeba znaleźć to, co zasadnicze
w pracy. Recenzowana rozprawa jest nie tylko wszechstronn �a analiz �a podje�tego
tematu, ale i swoist �a syntez �a dotychczasowych badań nad praktyk �a wielostronnego
kszta�cenia w polskiej rzeczywistości.
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Rozprawa Lecha Kasprzaka wnosi wiele nowego do wiedzy o teorii i praktyce
wielostronnego kszta�cenia, porusza kwestie szczegó�owe, które nie znalaz�y dot �ad
nalez�ytego miejsca w fachowych opracowaniach lub s �a rozproszone po róz�nych
publikacjach. Niejednokrotnie Autor formu�uje wnioski w pe�ni oryginalne. Proponuje
nowatorskie rozwi �azania praktyczne. Zawarte s �a one g�ównie w cze�ści II. Ze wzgle�du
na poczynione wnioski praca Kacprzaka stanowi resumé pogl �adów spotykanych we
wspó�czesnej teorii dydaktyki na waz�kie zagadnienie, jakim jest obligatoryjne wpro-
wadzanie w Polsce wielostronnego kszta�cenia.

Lech Kacprzak podj �a� temat bardzo aktualny i waz�ny dla polskiego systemu
edukacyjnego. Wskaza� nowe, b �adź szerzej niz� dotychczas uje�te problemy w omawia-
nej tu dziedzinie, a to najlepszy z moz�liwych argumentów, by jego studium wzi �a�
do re�ki kaz�dy, kto interesuje sie� edukacj �a.

Ks. Edward Walewander
Katedra Pedagogiki Porównawczej KUL

Ks. Stanis�aw C h r o b a k, Podstawy pedagogiki nadziei. Wspó�czesne
konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej. Warszawa: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Kardyna�a Stefana Wyszyńskiego 2009, ss. 631.

Wobec kryzysu cz�owieczeństwa spowodowanego kryzysem nadziei wspó�czesnego
cz�owieka, dobrze sie� sta�o, z�e na rynku ksie�garskim pojawi�o sie� kompleksowe
studium poświe�cone pedagogice nadziei. Wnikliwa lektura obszernej ksi �az�ki ks. Sta-
nis�awa Chrobaka zatytu�owanej Podstawy pedagogiki nadziei, oznaczonej podtytu�em
Wspó�czesne konteksty w inspiracji personalistyczno-chrześcijańskiej, pozwala sie�
zgodzić z opiniami zamieszczonymi na ok�adce przez obydwu recenzentów wydawni-
czych (prof. Eugeniusza Sakowicza i prof. Mariana Śniez�yńskiego), z�e jej Autor
„podejmuje oryginalny, aktualny i waz�ny � tak dla teorii, jak i praktyki edukacyjnej
� temat” (Sakowicz). Niew �atpliwie wspó�cześnie zauwaz�yć moz�na wielkie zmaganie
sie� o cz�owieka i nadzieje�. Z jednej strony podkreśla sie�, iz� nadzieja motywuje kaz�de
ludzkie dzia�anie i sprawia, z�e trudne do osi �agnie�cia dobra staj �a sie� osi �agalne, z dru-
giej zaś wskazuje sie� na jej „archaiczność” a nawet utopijność. Egzystencja ludzka
– z�ycie jednostek oraz funkcjonowanie róz�nych spo�eczeństw nie przestaje jednak
sytuować sie� „na styku” nadziei i jej braku. Najwyraźniej dostrzec to moz�na i uświa-
domić sobie w sytuacjach traumatycznych, ekstremalnych, granicznych. Nie ma tez�
w �atpliwości co do tego, z�e pedagogika odgrywa niezmiernie waz�n �a role� w przestrzeni
spotkania tego, co jest znaczone nadziej �a i tego, co ni �a nie jest. Unicestwienie na-
dziei oznacza unicestwienie cz�owieka i jego kultury. Maj �acy nadzieje� cz�owiek moz�e
zrozumieć, na czym polega jego czasowość i w jaki sposób rodzi sie� jego przysz�ość.
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Nadzieja motywuj �ac podmiot do podejmowania dzia�ań, ujawnia w cz�owieku tak �a
gotowość, dzie�ki której potrafi on zmierzyć sie� z sytuacjami niecodziennymi. Co
wie�cej � nadaje ona sens z�yciu i znacz �aco wp�ywa na poczucie wartości. Rozpozna-
nie braku nadziei jako istotnego braku wspó�czesnego cz�owieka implikuje teleolo-
giczny zakres powinności pedagogicznych, zmierzaj �acych do przywrócenia cz�owie-
kowi nadziei ocalenia samego siebie i powrotu do prawdy bycia i d �az�enia do pe�ni
cz�owieczeństwa.

Autor omawianego studium podj �a� sie� nie�atwego zadania. Postawi� sobie za cel
próbe� ukazania z�oz�onej problematyki, kojarz �acej sie� z poje�ciem „nadzieja” i sformu-
�owania odpowiedzi na szereg pytań z ni �a zwi �azanych. Pytania te brzmi �a naste�puj �aco:
Czego sie� oczekuje od nadziei? Jak przez�ywa sie� spe�nion �a nadzieje�? W jaki sposób
rozumie sie� spe�nion �a nadzieje�, gdy zrealizowa�a sie� ona inaczej niz� oczekiwano? Jak
przez�ywa sie� niespe�nion �a nadzieje�? Jak naste�puje uwolnienie od niespe�nionej na-
dziei, w formie beznadziei (braku) czy zw �atpienia? Jaki wk�ad moz�e wnieść peda-
gogika w tym wzgle�dzie? Odpowiadaj �ac na postawione pytania, ks. Chrobak wskazu-
je na podstawy, fundamenty nadziei jako motywu kaz�dego dzia�ania a zarazem wol-
nej od le�ku, otwartej na przysz�ość „dyspozycji” cz�owieka.

W rozdziale I – maj �acym charakter „introdukcji”, Autor analizuj �ac pogl �ady wybit-
nych filozofów i myślicieli jak: I. Kanta, E. Blocha, O. F. Bollnowa, G. Marcela,
J. Pietera, J. Tischnera, P. Freire’a, E. Eriksona, E. Fromma, R. Snydera i V. E.
Frankla, ukaza� filozoficzno-antropologiczny obraz nadziei. Przeprowadzi� jej inter-
pretacje� w perspektywie pedagogicznej. Zaprezentowa� nadzieje� jako kategorie� ludz-
kiego z�ycia. Wskaza� nadto na psychospo�eczny wymiar nadziei, by dać naste�pnie
opis postaw „pokrewnych nadziei”, ale tez� im przeciwnych czy przeciwstawnych.

W rozdziale II Autor przedstawi� motywy nadziei chrześcijańskiej, wskazuj �ac
równocześnie na jej specyfike�. Chrześcijańska nadzieja opisana na kartach Pisma
Świe�tego (zarówno w Starym Testamencie, jak i Biblii Hebrajskiej) by�a perma-
nentnym motywem towarzysz �acym „prowadzeniu” (przez samego Boga!) cz�owieka
i narodu (narodów), w którym on bytowa�. Nie ma z�ycia cz�owieka bez pedagogii
Boz�ej. Chrześcijaństwo jest religi �a (a zatem równiez� kultur �a) na wskroś przeniknie�t �a
nadziej �a. Uniwersalizm nadziei chrześcijańskiej (ujawniaj �acy sie� w�aśnie w pedago-
gice nadziei) wyzwala z wszelkich partykularyzmów, zawe�z�eń, a takz�e z nietole-
rancji. Nadzieja chrystianizmu (be�d �aca jego cech �a wyróz�niaj �ac �a) przenika nie tylko
doczesność cz�owieka (czyli jego „tu i teraz”), ale równocześnie ukierunkowuje go
ku „wydarzeniom ostatecznym” („stanu” po śmierci). Takie postrzeganie nadziei –
w kontekście umierania i śmierci – pozwala dostrzec te egzystencjalne fenomeny
jako wyzwania dla pedagogiki. Nadzieja nie stanowi tylko „planu z�ycia”, nie jest
szkicem teoretycznym. W�aśnie zwaz�ywszy na to Autor w rozdziale III opisa� biblij-
ne egzemplifikacje nadziei. Wskaza� na bohaterów ksi �ag biblijnych Starego i Nowego
Testamentu, którzy byli równocześnie ludźmi czynu – wielkimi pedagogami nadziei.

W rozdziale IV ks. Chrobak ukaza� kolejny kontekst pedagogiki nadziei. Przedsta-
wi� jej personalistyczno-chrześcijańskie aplikacje w świetle nauczania Soboru Waty-
kańskiego II, który proklamowa� nadzieje� jako droge� wychowywania spo�eczności
wolnych od totalitarnych zape�dów kulturowej nienawiści. W nurcie soborowego
nauczania Autor usytuowa� interpretacje� wypowiedzi posoborowych papiez�y (w tym
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Jana Paw�a II i Benedykta XVI), be�d �acych dla katolików niekwestionowanymi auto-
rytetami nie tylko w sprawach „wiary i obyczajów”, ale takz�e w kszta�towaniu su-
mień i serca cz�owieka (czyli w jego wychowywaniu).

W rozdziale IV Autor opisa� toz�samość cz�owieka w perspektywie nadziei oraz
skupi� sie� na opisie nadziei zwi �azanej z dzia�aniem pedagogicznym. Ksi �az�ke� poświe�-
con �a pedagogice nadziei (jej podstawom, ale tez� i dylematom, wyzwaniom) wieńczy
rozdzia� V, w którym nadzieja zaprezentowana zosta�a jako źród�o inspiracji pedago-
gicznych. Autor zarysowa� etos nauczyciela-wychowawcy, którego to etosu cech �a
wyróz�niaj �ac �a jest w�aśnie nadzieja. Fakt „bycia wychowankiem” wi �az�e sie� z nadziej �a
zarówno w odniesieniu do potencja�u rozwojowego wychowanka, jak i samowycho-
wania oraz wspó�pracy wychowanka z wychowawc �a. Ta ostatnia bardzo wyraźnie
ukazuje nadzieje� w sytuacji wychowawczej. Zarówno kultura (jako sposób bytowania
cz�owieka i realizowane w niej wartości: prawdy, dobra, pie�kna), jak i szko�a (be�d �aca
sui generis instytucj �a wychowawcz �a) stanowić powinny niekwestionowane miejsce
nadziei. Rozprawe� zamyka analiza nadziei w epoce globalizacji. Autor podkreśli�
aksjologiczny wymiar nadziei oraz jej potrzebe� w wielorakich egzystencjalno-kulturo-
wych kontekstach. Wskaza� tez� na spo�eczeństwo otwarte i twórcze, nieboj �ace sie�
trudnych wyzwań i zadań, jako spo�eczeństwo nadziei.

Omawiana publikacja jest dzie�em ambitnym i uz�ytecznym. Jej Autor w sposób
erudycyjny i kompetentny opisa� fundamenty, motywy i inspiracje zwi �azane z na-
dziej �a. W jego ksi �az�ce, maj �acej charakter pedagogiczny, obecne s �a w �atki inter-
dyscyplinarne (filozoficzno-teologiczne, kulturowe, fenomenologiczne). Czyni to jej
lekture� trudniejsz �a, ale tez� podnosi jej walor. Przegl �adaj �ac 99-stronicow �a bibliografie�
stwierdzam, z�e ks. Chrobak wykaza� sie� bardzo dobr �a znajomości �a literatury przed-
miotu z zakresu pedagogiki, a takz�e inspirowanego przez chrześcijaństwo persona-
lizmu. Publikacja uwzgle�dnia kontekstualność zagadnienia. Kontekst wyznaczony jest
przez środowisko, którego zrozumienie potrzebne jest do zrozumienia cz�owieka
i czynności, jak �a jest wychowanie cz�owieka nadziei. Cel postawiony przez Autora
zosta� osi �agnie�ty. Czytelnik otrzymuje cenny przewodnik pedagogiki nadziei w inspi-
racji chrześcijańsko-personalistycznej. Zosta� on zaopatrzony w bardzo bogaty spis
literatury. Bibliografia ta stanowi baze� informacji naukowej z zakresu pedagogiki
nadziei i szerzej – pedagogiki chrześcijańskiej. Na koniec ponownie wypada mi sie�
zgodzić z opini �a E. Sakowicza, z�e „do rozprawy Ks. Stanis�awa Chrobaka powinni
sie�gn �ać nie tylko profesjonaliści – pedagogowie, wychowawcy, historycy wychowa-
nia, ale tez� filozofowie, teologowie oraz osoby zainteresowane wychowaniem cz�o-
wieka i za nie odpowiedzialne”. S �adze�, z�e w publikacji tej kaz�dy znajdzie coś cenne-
go dla siebie. Pedagogom-praktykom i tym wszystkim, dla których nadzieja nie ma
nic wspólnego z oczekiwaniem jedynie na to, co �atwe i przyjemne, w sposób szcze-
gólny polecam rozdzia� V, ukazuj �acy nadzieje� jako źród�o inspiracji pedagogicznych
do podejmowania dzia�ań, nadaj �acych sens z�yciu i wp�ywaj �acych znacz �aco na poczu-
cie w�asnej wartości.
Podstawy pedagogiki nadziei wskazuj �a, na co zwraca uwage� sam Autor omawia-

nej publikacji, „z�e nadzieja nie wzrasta liniowo: w stresowych czy konfliktowych
warunkach moz�e ona zmniejszać sie� i s�abn �ać, by później znów sie� odradzać. Na-
dzieja zak�ada przekonanie, wiare� w moz�liwości osi �agnie�cia dobra z określonym
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prawdopodobieństwem, ale nadzieja tez� powinna odnosić sie� do sytuacji i środków
ca�kowicie nieprzewidywalnych w racjonalnych, empirycznych kategoriach” (s. 529).
Aby jednak tak rozumiana nadzieja zaistnia�a, potrzebne jest wychowanie obejmuj �ace
ca�ego cz�owieka i przez ca�e z�ycie. Potrzebni tez� s �a odpowiedni wychowawcy maj �a-
cy umieje�tność prowadzenia dzia�ań wychowawczych budz �acych i podtrzymuj �acych
nadzieje�. Waz�ne znaczenie oprócz postaw uwzgle�dniaj �acych wspólne i zróz�nicowane
style z�ycia, uwarunkowania kulturowo-spo�eczne, polityczne, jak i aspekty religijne,
ma takz�e umieje�tność poszukiwania środków pozwalaj �acych osi �agn �ać poz� �adane wyni-
ki. Omawiana publikacja wiele wnosi w rozumienie nadziei jako dobra trudno osi �a-
galnego, ale jednak upragnionego i moz�liwego. Pokazuje jej zwi �azek nie tylko z
wychowaniem, ale takz�e z poznaniem, wiar �a i mi�ości �a. Ksi �az�ka Podstawy pedago-
giki nadziei ukazuje cz�owieka homo sperans, otwartego ku przysz�ości i staraj �acego
sie� formu�ować odleg�e cele, do których zamierza on d �az�yć. I to s �a wystarczaj �ace
racje sprawiaj �ace, z�e wobec tej publikacji nie moz�na przejść oboje�tnie.

Alina Rynio
Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej KUL

Media w wychowaniu chrześcijańskim, red. Dorota Bis, Alina Rynio, Lublin:
Wydawnictwo KUL 2010, ss. 776.

Dzie�o stanowi zbiorowy owoc wysi�ków i wspó�dzia�ania 63 autorów z Polski
i zagranicy. Zosta�o wydrukowane w postaci obszernego woluminu tekstowego (ma
on 776 stron!), zawieraj �acego sześć cze�ści i aneks oraz w postaci do� �aczonej do
tomu p�ytki CD, z nagraniami wyst �apień znacz �acych uczestników mie�dzynarodowej
konferencji „Media w wychowaniu chrześcijańskim”, jaka odby�a sie� w 2008 r.
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Autorzy zaje�li sie� procesem wychowania
w mediach i poprzez media z wielu punktów widzenia. Reprezentowali bowiem takie
dyscypliny naukowe, jak pedagogika, psychologia, socjologia, filozofia, teologia,
prawo, dziennikarstwo. Warto podkreślić, z�e redaktorzy ksi �az�ki zaprosili do dysputy
i wspó�tworzenia równiez� duszpasterzy (kard. Zenon Grocholewski, bp Adam Lepa),
twórców mediów, artystów a takz�e dziennikarzy. S �a to zatem wieloaspektowe analizy
mediów i procesów komunikowania ludzi uniwersytetów i szkó� wyz�szych (ze zrozu-
mia�ych wzgle�dów tych jest najwie�cej), świadectwa wybitnych twórców (Krzysztof
Zanussi, Leszek M �adzik), ludzi zatroskanych o ewangelizowanie i szeroko poje�te
wychowanie (teoretyków i praktyków, cz�onków ruchów religijnych i spo�ecznych),
dziennikarzy znanych z mediów (Ryszard Montusiewicz), dyrektorów instytutów
pedagogiki, dziennikarstwa i komunikacji spo�ecznej, których � �aczy spojrzenie po-
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przez pryzmat pedagogiki personalistycznej, których integruje zagadnienie przekazu
wartości, dla których waz�na jest sprawa wewne�trznego rozwoju cz�owieka i jego
zbawienia. Kaz�dy myśl �acy i odpowiedzialny czytelnik znajdzie w tej ksi �az�ce materia�
do przemyśleń, refleksji, praktycznego zastosowania. Do niektórych tekstów be�dzie
wraca�, inne zaś rozwija�, modyfikowa�, a jeszcze inne stan �a sie� inspiracj �a do dzia-
�ania, do podje�cia określonych decyzji, wysi�ków badawczych.

W cze�ści pierwszej, zatytu�owanej Wychowanie a media, swoje wypowiedzi za-
mieści�o 10 autorów, w cze�ści drugiej o tytule Etyczne aspekty mediów odnajdujemy
teksty 7 autorów. W cze�ści trzeciej pt. Ewangelizacja poprzez media zamieszczono
artyku�y 11 autorów, w naste�pnej cze�ści, nazwanej Środowiskowe uwarunkowania
mediów, jest równiez� 11 artyku�ów, a w cze�ści pi �atej, zatytu�owanej Edukacja me-
dialna, znalaz�o sie� 10 artyku�ów. Ostatnia, szósta cze�ść � Nowe technologie w pro-
cesie kszta�cenia � obejmuje 9 artyku�ów napisanych przez 10 autorów. Wie�kszość
tekstów autorów cudzoziemskich zosta�a przet�umaczona na je�zyk polski, ale dwa
opublikowano po s�owacku (dlaczego?), t�umacz �ac jedynie ich tytu�y na polski (za-
che�caj �ac w ten sposób do przebrnie�cia przez ca�y tekst w je�zyku orygina�u?): s. 251-
258 � D. Serafinova, Komparacja [poprawniej by�oby uz�ycie terminu porównanie]
podejścia edukacyjnego w nauczaniu dziennikarskim (?) na świeckim i katolickim
uniwersytecie, oraz s. 277-291 � T. Ronc�áková, Je�zyk medialny przeszkod �a w ewan-
gelizacji. Oba te artyku�y zaopatrzono natomiast w streszczenie angloje�zyczne, po-
dobnie jak uczyniono to z pozosta�ymi wypowiedziami, zredagowanymi w naszym
je�zyku.

Wydawnictwo zamieści�o krótkie noty o wszystkich autorach (s. 749-754), ale nie
sporz �adzi�o ani jednego indeksu i nie poda�o streszczeń obcoje�zycznych artyku�ów
dla polskiego czytelnika. Czytelnik zosta� zatem skazany na docieranie do interesuj �a-
cych go w �atków przez spis treści lub mozolne wertowanie stron.

Mamy do czynienia z bardzo cenn �a pozycj �a, która be�dzie s�uz�yć nie tylko studen-
tom i naukowcom, ale równiez� wielu pedagogom, rodzicom, duszpasterzom, a takz�e
osobom kszta�tuj �acym nasze media w Polsce. Warto do niej sie�gać, warto polecać
innym, warto rozbudować niektóre spojrzenia i analizy o dodatkowe badania.

Piotr Pawe� Gach
Katedra Historii Wychowania KUL
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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
„WCZORAJ I DZIŚ PEDAGOGIKI UNIWERSYTECKIEJ

W ŚWIETLE Z�YCIA I TWÓRCZOŚCI
PROFESORA STEFANA KUNOWSKIEGO”

15 grudnia 2009

15 grudnia 2009 r. odby�a sie� konferencja naukowa „Wczoraj i dziś pedagogiki
uniwersyteckiej w świetle z�ycia i twórczości profesora Stefana Kunowskiego”, zorga-
nizowana przez Katedre� Pedagogiki Chrześcijańskiej Instytutu Pedagogiki Katolickie-
go Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II. Patronat nad konferencj �a obj �a� JM Rek-
tor KUL ks. prof. dr hab. Stanis�aw Wilk oraz dziekan Wydzia�u Nauk Spo�ecznych
KUL prof. dr hab. Andrzej Se�kowski.

Celem konferencji by�o uczczenie pamie�ci wybitnego pedagoga, nauczyciela
akademickiego KUL, profesora Stefana Kunowskiego w setn �a rocznice� jego urodzin
oraz podje�cie refleksji nad kszta�tem i jakości �a pedagogiki uniwersyteckiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli sie� m.in.: prof. dr hab. Maria Chodkowska –
Uniwersytet Marii Curie-Sk�odowskiej w Lublinie, dr Marek Rembierz – Uniwersytet
Śl �aski, dr Joanna Karczewska – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach, o. dr Krzysztof Bieliński – Wyz�sza Szko�a Kultury Me-
dialnej i Spo�ecznej w Toruniu, dr hab. Grzegorz Grzybek – Uniwersytet Rzeszowski,
dr hab. Wies�aw Wójcik, prof. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Biel-
sku-Bia�ej.

Ogólnie w konferencji wzie��o udzia� ponad 50 osób prelegentów.
Konferencja mia�a miejsce w Kampusie Akademickim Katolickiego Uniwersytetu

Lubelskiego Jana Paw�a II, ul. Droga Me�czenników Majdanka 70 w Lublinie.
Obrady konferencji przebiega�y w dwóch zasadniczych cze�ściach: obrad plenar-

nych, które odby�y sie� w auli im. Stefana Kunowskiego, i dyskusji panelowych
w pie�ciu grupach.

Uroczystego otwarcia konferencji dokona� Prorektor ds. Dydaktyki i Wychowania
KUL prof. dr hab. Józef Franciszek Fert i dziekan Wydzia�u Nauk Spo�ecznych
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prof. dr hab. Andrzej Se�kowski, zaproszonych gości i uczestników konferencji powi-
ta�a równiez� prof. dr hab. Alina Rynio – dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL.

Naste�pnie odby�a sie� sesja plenarna, której przewodniczyli prof. dr hab. M. Chod-
kowska, ks. prof. dr hab. A. De�biński oraz dr M. Rembierz. Cze�ść merytoryczn �a
konferencji otworzy�a prof. dr hab. A. Rynio.

Jako pierwsza wyst �api�a prof. A. Rynio z prelekcj �a „Pedagogika uniwersytecka
w z�yciu i twórczości profesora Stefana Kunowskiego”. Prelegentka przedstawi�a
sylwetke� profesora Kunowskiego i jego wk�ad do pedagogiki naukowej. W trudnych
czasach komunizmu Kunowski opar� swoj �a koncepcje� pedagogiki na chrześcijańskiej
koncepcji cz�owieka. Powo�a� równiez� do istnienia pedagogike� katolick �a jako sub-
dyscypline� pedagogiczn �a. Rynio opisuj �ac z�ycie uczelniane Kunowskiego, podkreśla�a
m.in., z�e by� zawsze wzorem do naśladowania dla swoich studentów. Znaczn �a cze�ść
swojego wyst �apienia poświe�ci�a metodom i środkom wychowania, jakie preferowa�
Stefan Kunowski.

Drugi z prelegentów, ks. prof. dr hab. Marian Nowak mówi� na temat: „Wczoraj
i dziś pedagogiki uniwersyteckiej”. Opisuj �ac historie� pedagogiki uniwersyteckiej
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podkreśla�, z�e dzie�ki swojej niezalez�ności
mia�a zawsze szczególny status. Charakteryzuj �ac zaś wspó�czesny charakter pedagogi-
ki naukowej, opisywa� m.in. jej multidyscyplinarność, interdyscyplinarność i trans-
dyscyplinarność.

Jako trzeci wyst �api� dr M. Rembierz. W zaste�pstwie za nieobecnego prof. dr. hab.
P. Jaroszyńskiego przedstawi� wyst �apienie na temat: „Pedagogika uniwersytecka
w kontekście misji uniwersytetu”. Mówi� o swoistości i nieredukowalności misji uni-
wersytetu, a takz�e o specyfice uniwersytetu katolickiego. Wed�ug niego problemem
wspó�czesnych uniwersytetów jest obniz�anie jakości kszta�cenia, poprzez przystoso-
wanie sie� do poziomu coraz wie�kszej rzeszy m�odych ludzi, którzy chc �a sie� kszta�cić
na uczelniach wyz�szych. Podkreśla� równiez�, z�e funkcja dydaktyczna uniwersytetu
jest drugorze�dna, „celem zaś uniwersytetu jest to, aby cz�owiek nauczy� sie� myśleć”.

G�ówn �a cze�ść obrad zakończy�a prof. Alina Rynio, zapraszaj �ac uczestników kon-
ferencji na przerwe�, podczas której moz�na by�o poddać dyskusji przedstawione wy-
st �apienia, nabyć ksi �az�ki: Wychowanie chrześcijańskie metod �a harcersk �a autorstwa
A. Petkowicz, Wychowanie katolickie: szanse i zagroz�enia wydane przez WKSSiM.

Naste�pnie uczestnicy konferencji udali sie� do wcześniej wyznaczonych sal, two-
rz �ac grupy dyskusyjne, w ramach których podje�li prace� dotycz �ac �a problemów:

grupa I – Dawne i wspó�czesne sylwetki uniwersyteckich pracowników naukowo-
dydaktycznych

grupa II – M�odziez� akademicka wczoraj i dziś
grupa III – Organizacja pracy na uniwersytecie i problematyka uniwersytetów

katolickich
grupa IV – Wybrane zagadnienia kszta�cenia przysz�ych pedagogów
grupa V – Aktualne wyzwania stoj �ace przed dydaktyk �a uniwersyteck �a.

W grupie I prowadz �acymi byli: dr hab. Ryszard Skrzyniarz oraz dr Ewa Smo�ka.
Referenci zaprezentowali naste�puj �ace tematy: prof. dr hab. G. Karolewicz: „Nauczy-
ciele akademiccy dwudziestolecia mie�dzywojennego”, ks. prof. dr hab. E. Walewan-
der: „Pedagogia uniwersytetu w z�yciu i dzia�alności Zygmunta Kukulskiego (1890-
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1944)”, mgr Ma�gorzata Tomczyk: „Autorytet nauczyciela akademickiego w twór-
czości o. Jacka Woronieckiego”, dr hab. R. Skrzyniarz: „Wybrane przyk�ady postaw
i dzia�ań ukierunkowanych na przetrwanie oraz rozwój Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w latach 1944-1970”, dr B. Kiereś: „Troska o integralne wychowanie
w uje�ciu dominikańskich mistrzów kszta�cenia uniwersyteckiego”, dr M. Rembierz:
„Aktualność klasycznej pedagogiki uniwersyteckiej Stefana Swiez�awskiego”,
dr D. Opozda: „Pedagogika rodziny w uniwersyteckiej dzia�alności Ksie�dza Profesora
Józefa Wilka”, dr A. Szudra: „Wojciecha Chudego pedagogia godności”, dr E. Smo�-
ka: „Pedagogiczne przes�ania prof. Teresy Kuko�owicz”, ks. mgr Dariusz Bondyra:
„Józef Ratzinger jako uczony i wyk�adowca”.

Prelegenci prezentowali sylwetki rektorów KUL i nauczycieli akademickich,
którzy byli nie tylko znakomitymi naukowcami, ale i dobrymi, z�yczliwymi ludźmi,
wspania�ymi wychowawcami, a tym samym wzorami dla swoich studentów. Byli to
rektorzy: ks. Idzi Radziszewski, o. Jacek Woroniecki, ks. Antoni Szymański,
ks. Antoni S�omkowski, ks. Marian Rechowicz, ks. Józef Iwanicki, ks. Wincenty
Granat, o. Albert Kr �apiec oraz profesorowie: Zygmunt Kukulski, Feliks Bednarski,
Stefan Swiez�awski. Wśród znacz �acych dla spo�eczności akademickiej profesorów
znaleźli sie� równiez� ci bezpośrednio zwi �azani z pedagogik �a w KUL – Stefan Kunow-
ski, ks. Józef Wilk, Wojciech Chudy, Teresa Kuko�owicz.

W grupie pierwszej mówiono takz�e o trudnej sytuacji uniwersytetu, w jakiej
znalaz� sie� on po drugiej wojnie światowej, w tym trudnościach lokalowych – budy-
nek uczelni by� zrujnowany po wojnie, czy problemach studentów – ich niedoz�ywie-
niu i ogólnej biedzie.

Przedmiotem dyskusji w grupie drugiej by�a m�odziez� akademicka. Prowadz �acymi
obrady byli: dr Joanna Karczewska oraz o. dr Krzysztof Bieliński. W grupie zapre-
zentowano naste�puj �ace referaty: prof. dr hab. P. P. Gach: „Formacja w Stowarzysze-
niu M�odziez�y Akademickiej. «Odrodzenie» w okresie mie�dzywojennym”, dr J. Kar-
czewska: „Cele i zadania chrześcijańskiego wychowania m�odziez�y w twórczości
Stefana Kunowskiego”, prof. dr hab. M. Chodkowska: „Postawy studentów wobec
wartości moralnych a medialny wizerunek wyz�szych uczelni”, mgr S. Konefa�: „S�u-
z�ebna rola pedagogiki uniwersyteckiej w nauczaniu wychowuj �acym wspó�czesnej
m�odziez�y akademickiej”, o. dr K. Bieliński: „Oczekiwania i aspiracje m�odziez�y
akademickiej WSKSiM”, dr A. Lendzion: „Credo zawodowe przysz�ych pedagogów”,
mgr K. Braun: „Spo�eczne uczestnictwo studentów KUL Jana Paw�a II na przyk�a-
dzie wolontariatu studenckiego”.

Zagadnieniami i problemami, które wzbudzi�y najwie�ksze zainteresowanie w gru-
pie, by�y: kwestie dotycz �ace wychowania moralnego i kszta�towania cech osobowości
studentów uczelni katolickich, roli prawid�owych, osobowych relacji mie�dzyludzkich
w formacji studentów, roli wolontariatu w z�yciu m�odziez�y akademickiej. Na szcze-
góln �a uwage� zas�uguje oprawiona w barwn �a szate� wizualn �a prezentacja dr J. Kar-
czewskiej, która opisuj �ac sylwetke� profesora Kunowskiego, wyświetla�a jego zdje�cia.

Temat, nad którym pracowano w trzeciej grupie dyskusyjnej, brzmia�: „Organi-
zacja pracy na uniwersytecie i problematyka uniwersytetów katolickich”. Obradom
tej grupy przewodniczyli: dr Ewa Domaga�a-Zyśk oraz dr hab. Grzegorz Grzybek.
Tematy referatów grupy trzeciej przedstawiaj �a sie� naste�puj �aco: dr W. Perdeus: „No-
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wy model zarz �adzania szkolnictwem wyz�szym i nowy model kariery akademickiej”,
prof. dr hab. G. Nowak: „Plusy i minusy realizacji procesu bolońskiego”, dr E. Do-
maga�a-Zyśk: „Wczoraj i dziś mie�dzynarodowej wymiany doświadczeń akade-
mickich”, ks. dr hab. A. Maj: „Nauczyciel akademicki w uniwersytecie jako organi-
zacji zarz �adzaj �acej jakości �a”, ks. prof. dr hab. A. De�biński: „Spo�eczna misja uniwer-
sytetów katolickich”, dr M. Parzyszek: „Katolicki Uniwersytet Lubelski w pos�udze
Prymasa Tysi �aclecia”, prof. dr hab. A. Rynio: „Misja Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego w perspektywie przes�ania Jana Paw�a II”.

Waz�nymi wnioskami z pracy w trzeciej grupie by�o sformu�owanie zagroz�eń
edukacji w uniwersytetach katolickich. S �a to m.in.: zurze�dniczenie statusu nauczycie-
la akademickiego, obniz�enie poziomu intelektualnego absolwentów, uzawodowienie
studiów i dehumanizacja, brak znajomości misji uniwersytetów katolickich, brak
świadomości przynalez�ności do rodziny, narodu i państwa.

Czwarta grupa dyskusyjna, której obradom przewodniczy� ks. dr Andrzej �uczyń-
ski, podje��a temat: „Wybrane zagadnienia kszta�cenia przysz�ych pedagogów”. Przed-
stawiono osiem z dziesie�ciu zaplanowanych referatów. Grupe� osób referuj �acych
stanowi�y osoby zwi �azane z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Paw�a II.
Tematy referatów przedstawiaj �a sie� naste�puj �aco: ks. dr A. �uczyński: „Rozwój
i ocena pracowników naukowo- dydaktycznych w perspektywie awansu zawodowego,
mgr U. Czyz�ewska: „Permanentna autoedukacja pracowników naukowych i studentów
wyzwaniem dla wymagań spo�eczeństwa wiedzy”, mgr H. Nowak: „Struktura war-
tości w kszta�ceniu przysz�ych pedagogów”, mgr S. Grabczan: „Dialog w akade-
mickim procesie kszta�cenia przysz�ych nauczycieli”, mgr E. Kuna: „Metoda projek-
tów w kszta�ceniu akademickim w aspekcie twórczej postawy studenta”, mgr M. Re-
liga: „Podmiotowość w kszta�ceniu pedagogów i nauczycieli”, mgr M. Dawidowicz,
mgr A. Sobaszek: „Twórczy nauczyciel akademicki – z perspektywy doświadczeń
absolwentów KUL”, mgr E. Jasińska: „Pytanie o toz�samość wspó�czesnego pedagoga
i nauczyciela”.

Jednym z zagadnień przedstawionych podczas dyskusji by� profil pracownika
naukowo-dydaktycznego oraz konieczność doskonalenia osobowości, poszukiwania
w�asnej toz�samości oraz doskonalenia zawodowego, jako komponenty rozwoju pra-
cowników naukowo-dydaktycznych. Omówiona zosta�a takz�e reforma systemu oświa-
ty, jako czynnik koncepcji zmian kszta�cenia nauczycieli edukacji elementarnej.
Innym waz�nym zagadnieniem omówionym w grupie IV by�y wartości, wokó� których
zorganizowane ma być kszta�cenie przysz�ych pedagogów. S �a to: podmiotowość oraz
kategoria samowychowania jako najwaz�niejszy element dochodzenia do podmioto-
wości, a takz�e twórcza aktywność i mistrzostwo nauczyciela akademickiego.

Tytu� organizuj �acy wyst �apienia uczestników V grupy brzmia�: „Aktualne problemy
stoj �ace przed dydaktyk �a uniwersyteck �a”. Obradom w grupie V przewodniczyli:
dr Dorota Bis oraz dr Piotr Magier. W grupie zaprezentowano dziesie�ć referatów,
które wyg�osili: prof. dr hab. K. Cha�as: „Struktury treści dydaktycznych w procesie
kszta�cenia pedagogów w świetle warstwicowej teorii rozwoju cz�owieka Stefana
Kunowskiego, prof. dr hab. W. Wójcik: „Wspó�czesne wyzwania pedagogiki uniwer-
syteckiej – mie�dzy naukami ścis�ymi i naukami humanistycznymi, dr P. Magier:
„Kszta�cenie uniwersyteckie jako przedmiot dyskusji w pedagogice”, dr M. �obacz:
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„Postulat kszta�cenia pedagogicznego dostrzegaj �acego wartość kaz�dej osoby ludzkiej”,
dr M. Rembierz: „Elementy wspó�czesnej dydaktyki uniwersyteckiej – w kre�gu analiz
i postulatów Leona Koja”, dr D. Bis: „Dydaktyka uniwersytecka w kontekście wyz-
wań cybernetycznego spo�eczeństwa”, mgr K. Gromek oraz mgr M. Buk-Cegie�ka:
„Posiadane kompetencje pedagoga szkolnego i ich brak w zderzeniu z praktyk �a”,
mgr K. Oz�óg: „Szkolnictwo wyz�sze w Stalowej Woli wobec wyzwań rynku pracy”,
dr B. Jakimiuk: „Europejskie Ramy Kwalifikacji narze�dziem uczenia sie� przez ca�e
z�ycie”, mgr M. Kapuścińska: „Z tradycj �a w przysz�ość. Kszta�cenie u przysz�ych
nauczycieli umieje�tności myślenia kategoriami przysz�ości”.

Tematyke� prezentowanych wyst �apień sprowadzić moz�na do naste�puj �acych zakre-
sów tematycznych: 1) aplikacja wybranych kategorii koncepcji pedagogicznych i filo-
zoficznych do strukturalizacji treści oraz metod nauczania i wychowania stosowanych
w edukacji uniwersyteckiej (K. Cha�as, M. �obacz, M. Rembierz); 2) wspó�czesny,
spo�eczno-kulturowy kontekst procesu edukacji uniwersyteckiej (D. Bis, K. Gromek,
M. Buk-Cegie�ka, K. Oz�óg, M. Kapuścińska); 3) analiza i typologizacja koncepcji
kszta�cenia uniwersyteckiego wed�ug kategorii historycznych i merytorycznych
(W. Wójcik, P. Magier); 3) analiza modelu kszta�cenia pozauniwersyteckiego
(B. Jakimiuk).

Wyst �apienia wchodz �ace w pierwszy zakres tematyczny, stanowi�y próbe� odpowie-
dzi na pytanie dotycz �ace fundamentalnych kategorii organizuj �acych proces kszta�cenia
uniwersyteckiego. Wychodz �ac od koncepcji: personalizmu, stanowiska S. Kunowskie-
go oraz L. Koja, autorzy scharakteryzowali elementy struktury zaproponowanego
przez siebie modelu edukacji uniwersyteckiej, opieraj �acej sie� na: kategoriach god-
ności, wolności, rozumności, podmiotowości – przynalez�nych cz�owiekowi z racji
jego osobowej natury; fazach rozwoju osobowości cz�owieka – biologicznej, psy-
chicznej, spo�ecznej, kulturowej, duchowej; moralnych postulatach: rzetelności, kon-
sekwencji, odpowiedzialności.

Wyst �apienia drugiego bloku tematycznego ogniskowa�y sie� na wspó�czesnych
procesach spo�eczno-kulturowych, jako kontekście warunkuj �acym treści i sposób
prowadzenia edukacji uniwersyteckiej. Autorzy zwrócili uwage� m.in. na konsekwen-
cje wynikaj �ace z wprowadzenia technik informatycznych w proces kszta�cenia uni-
wersyteckiego, a takz�e nie zawsze spe�nionych przez uniwersytet oczekiwań p�yn �a-
cych ze strony rynku pracy.

Treści wyst �apień autorów trzeciego bloku tematycznego zawiera�y próbe� typo-
logicznego uporz �adkowania modeli kszta�cenia uniwersyteckiego. By�y to: staroz�ytny,
średniowieczny, oświeceniowy, wspó�czesny model uniwersytetu oraz klasyczny
(humanistyczny) i pragmatyczny model kszta�cenia uniwersyteckiego.

Za odre�bne treściowo uznać moz�na wyst �apienie dotycz �ace pozaformalnego syste-
mu nabywania kwalifikacji zawodowych oraz ewaluacji kszta�cenia uniwersyteckiego
w ramach Unii Europejskiej, funkcjonuj �acego pod nazw �a Europejskich Ram Kwali-
fikacji. Autorka określi�a naczelne postulaty wspomnianego Projektu, skupione wokó�
zasad: wielości ściez�ek nabywania kompetencji; efektywności kszta�cenia przeciwsta-
wionego zasadzie stopni formalnych; porównywalności jakości dyplomów w ramach
Unii Europejskiej. Autorka wskaza�a takz�e na znaczenie edukacyjne Europejskich
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Ram Kwalifikacji w kontekście edukacji doros�ych oraz scharakteryzowa�a prawne
procedury dostosowanie praw państw Unii do jego realizacji.

Po odczytaniu sprawozdań z pracy grup dyskusyjnych podsumowania konferencji
dokonali ks. prof. dr hab. M. Nowak i prof. dr hab. A. Rynio. Jeszcze raz przywo-
�ano postać profesora Stefana Kunowskiego, podkreślaj �ac jego zas�ugi dla pedagogiki
jako nauki. Zauwaz�ono jednocześnie, z�e jego spuścizna nie jest jeszcze w ca�ości
opisana, co stanowi wyzwanie dla naszego środowiska naukowego.

Profesor Alina Rynio powiedzia�a: „Przenieśliśmy do tego budynku i do naszych
serc pamie�ć o profesorze Stefanie Kunowskim. Nasza konferencja mia�a temu s�uz�yć.
Nasza pamie�ć be�dzie trwać, po to, aby on z�y�”.

Wykorzystano cz �astkowe sprawozdania z pracy grup dyskusyjnych, które przygo-
towali:

grupa I – dr hab. Ryszard Skrzyniarz
grupa II – mgr Ewelina Świdrak
grupa III – dr Magdalena Parzyszek
grupa IV – mgr Elz�bieta Jasińska
grupa V – dr Piotr Magier

BOZ�ENA SIDOR-PIEKARSKA
Katedra Pedagogiki Specjalnej KUL

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU DO SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W LESZNIE

12-13 maja 2010

W dniach 12-13 maja 2010 r. odby� sie� wyjazd do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego im. p�k. Jerzego Strza�kowskiego w Lesznie (SOSW). Jego inicja-
tork �a by�a prof. dr hab. Alina Rynio, wzie�li w nim udzia� równiez�: dr Boz�ena Sidor-
Piekarska oraz studenci drugiego roku pedagogiki KUL � Agnieszka Ogórek, Natalia
�ukasik, ks. Marcin G�owiński.

W Ośrodku tym mia�a miejsce IV Wojewódzka Konferencja Kszta�cenia Specjal-
nego. Towarzyszy�a ona obchodom 40-lecia istnienia Ośrodka. Patronat naukowy nad
konferencj �a obj �a� Uniwersytet Kardyna�a Stefana Wyszyńskiego.

ROCZNIKI PEDAGOGICZNE T. 3(39) 2011
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Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Adam Klecha pokaza�
nam sale szkolne, internat, otoczenie SOSW. Wszystkie te miejsca by�y dla osób
z niepe�nosprawności �a intelektualn �a miejscami bardzo przyjaznymi. SOSW sprawia�
wraz�enie wyj �atkowego nie tylko dla gości, ale by� wyj �atkowym miejscem, stworzo-
nym z myśl �a o potrzebach osób z niepe�nosprawności �a intelektualn �a.

Zgodnie ze Statutem, SOSW prowadzony jest dla dzieci i m�odziez�y upośledzonej
umys�owo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepe�nosprawnościa-
mi sprze�z�onymi (autyzm, niepe�nosprawność ruchowa, niedos�uch, niedowidzenie).

Placówka ta powsta�a w 1967 r. Na pocz �atku warunki pracy by�y bardzo trudne.
Brakowa�o podre�czników, pomocy dydaktycznych, fachowej literatury, baza lokalowa
by�a bardzo skromnie wyposaz�ona. Dzie�ki zaangaz�owaniu wielu osób warunki z roku
na rok poprawia�y sie�. Waz�nym nabytkiem dla szko�y by�o pozyskanie w 1975 r.
pie�trowego budynku w Julinku, po�oz�onego na skraju Puszczy Kampinoskiej, w któ-
rym po wyremontowaniu utworzono internat dla ch�opców. W 1998 r. stanowisko
dyrektora placówki obj �a� Adam Klecha, który te� funkcje� pe�ni do dzisiaj. W tym
samym roku Dom Pomocy Spo�ecznej w Bramakach przekaza� SOSW ośrodek
w Zdworzu, w którym co roku wiosn �a i jesieni �a organizowane s �a tzw. zielone szko-
�y, a w okresie wakacyjnym turnusy rehabilitacyjne. Ośrodek dysponuje w�asnym
katamaranem, deskami windsurfingowymi oraz rowerami wodnymi.

Obecna struktura SOSW to: szko�a podstawowa (na poziomie szko�y podstawowej
funkcjonuj �a równiez� grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z g�e�bokim upośle-
dzeniem umys�owym), gimnazjum, szko�a zawodowa, szko�a specjalna przysposabiaj �aca
do pracy, internat z�eński i me�ski, ośrodek rehabilitacyjno-wypoczynkowy w Zdworzu.

Filia w Julinku to wyj �atkowo przyjazne miejsce dla wychowanków Ośrodka.
W 2002 r. zbudowano stajnie dla potrzeb zaje�ć z hipoterapii i jazdy konnej. Wówczas
sprowadzono pierwsze konie. Aktualnie w gospodarstwie znajduje sie� 10 koni i 3 kuce.
Wychowankowie sami opiekuj �a sie� zwierze�tami, karmi �a je i piele�gnuj �a, dbaj �a o czystość
stajni. Latem korzystaj �a z przejazdów bryczkami, zim �a organizowane s �a kuligi. Zaje�cia
z hipoterapii i jazdy konnej odbywaj �a sie� w dni nauki szkolnej. Dla wychowanków,
którzy nie mog �a korzystać z hipoterapii, utworzono minizoo, s �a w nim m.in. kury,
perliczki, baz�anty, kozy. Wychowankowie troszcz �a sie� o zwierze�ta, wspó�pracuj �a ze sob �a
podczas zadań zwi �azanych z opiek �a nad nimi. Dbanie o zwierze�ta uczy ich systematycz-
ności, rzetelności, odpowiedzialności. M�odziez� traktuje to miejsce szczególnie, nie jest
jej potrzebny sta�y nadzór wychowawców. Wychowankowie maj �a wiele pomys�ów, które
z pomoc �a terapeutów realizuj �a. S �a twórczy i obowi �azkowi, a przede wszystkim pogodni,
cze�sto dumni z tego, co uda�o im sie� zrobić.

W Ośrodku oprócz dzia�ań edukacyjnych, rewalidacyjnych, wychowawczych
organizowane s �a róz�nego rodzaju uroczystości i zaje�cia pozalekcyjne. Do najbardziej
znacz �acych nalez� �a: Apel poleg�ych we wsi Pociecha (uroczystości te s �a okazj �a do
przypominania wychowankom o ich patronie, p�k. Jerzym Strza�kowskim), Biegi
prze�ajowe im. p�k. Jerzego Strza�kowskiego, Festiwal Twórczości artystycznej FeTA.

W SOSW dzia�a samorz �ad uczniowski, Szczep Harcerski im. POS „Jerzyki”.
13 maja uczestniczyliśmy w konferencji pt. „Rynek pracy dla absolwentów zawo-

dowych szkó� specjalnych”. Konferencje� otworzy� dyrektor Ośrodka Adam Klecha.
Po nim g�os zabrali: przedstawicielka Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Starosta
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Powiatu Warszawskiego � Zachodniego. Prelegenci podkreślali waz�n �a role� SOSW,
bardzo dynamicznie funkcjonuj �acego i ci �agle rozwijaj �acego sie�. Naste�pnie wyst �api�a
prof. Alina Rynio, mówi �ac o wartości osoby niepe�nosprawnej i jej miejscu w świe-
cie. Nawi �aza�a do wizyty Jeana Vaniera na KUL-u, który zacz �a� propagować idee�
podmiotowego traktowania osoby z niepe�nosprawności �a intelektualn �a. Kolejna prele-
gentka, dr Boz�ena Sidor-Piekarska uwypukli�a zmiany, jakie dokona�y sie� w ci �agu
ostatnich kilkunastu lat w spostrzeganiu osoby z niepe�nosprawności �a intelektualn �a.
W konferencji bra�o udzia� wiele osób z lokalnego środowiska, m.in. przedstawiciele
lokalnych w�adz. Ich obecność nie by�a tylko zwi �azana ze świe�towaniem przez
SOSW 40-lecia jego istnienia. Wspó�praca mie�dzy Ośrodkiem i lokalnym środo-
wiskiem jest ścis�a i systematyczna. Owocuje popieraniem inicjatyw Ośrodka, otwie-
raniem lokalnego rynku pracy na jego podopiecznych. Buduj �ace by�o wyst �apienie
Starosty Powiatu Warszawskiego – Zachodniego Jana Z� ychlińskiego, który mówi�
o znaczeniu wykszta�cenia osób z niepe�nosprawności �a intelektualn �a w zapobieganiu
ich wykluczeniu spo�ecznemu. Powiedzia� on m.in., z�e „inwestowanie w rozwój
niepe�nosprawnych obywateli jest nie tylko moralnym obowi �azkiem rozwinie�tych
spo�eczeństw, ale takz�e sposobem na nieobci �az�anie budz�etu państwa, wynikaj �acego
z utrzymywania ich w doros�ym z�yciu”. Prelegenci podkreślali za�oz�enia programu
edukacyjnego Ośrodka, czyli d �az�enie do pe�nej integracji wychowanków ze spo�e-
czeństwem, bowiem w nim w przysz�ości stan �a sie� pe�noprawnymi, samodzielnymi
cz�onkami. Oczywiście wyzwaniem jest znalezienie odpowiednich miejsc pracy dla
wychowanków specjalnych szkó� zawodowych, jednak odpowiednie kszta�cenie spra-
wia, z�e ich szanse na rynku pracy wzrastaj �a. Ośrodki takie, jak ten w Lesznie odgry-
waj �a w tym procesie znacz �ac �a role�.

W trakcie spotkania prof. Aliny Rynio z dyrektorem SOSW podje�to wste�pne
ustalenia co do przysz�ej wspó�pracy, m.in. w zakresie odbywania praktyk w Ośrodku
przez studentów pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw�a II.

W sprawozdaniu wykorzystano:
Broszure� Kuratorium Oświaty w Warszawie wydan �a w zwi �azku z IV Konferencj �a

Kszta�cenia Specjalnego pt. „Rynek pracy dla absolwentów zawodowych szkó� spe-
cjalnych”

Broszure� Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.
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KATARZYNA UZAR
Katedra Filozofii Wychowania KUL

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI
„STARZENIE SIE� Z GODNOŚCI �A”. JUBILEUSZ 25-LECIA

LUBELSKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
7-8 czerwca 2010

W dniach 7-8 czerwca 2010 r. odby�a sie� w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Jana Paw�a II Konferencja naukowa „Starzenie sie� z godności �a”. Za g�ówny cel
zorganizowanego przez Katedre� Psychologii Klinicznej KUL, Towarzystwo Wolnej
Wszechnicy Polskiej (TWWP) oraz Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku (LUTW)
spotkania konferencyjnego przyje�to „ukazanie problemów teoretycznych oraz wypra-
cowanie wniosków praktycznych, zwi �azanych z doświadczeniem godności w�asnego
z�ycia w okresie starości”. Motywem organizacji przedsie�wzie�cia by�a równiez� 25.
rocznica za�oz�enia Uniwersytetu Trzeciego Wieku (UTW) w Lublinie. Prezentowane
w trakcie obrad konferencyjnych treści o charakterze naukowym i wspomnieniowo-
-artystycznym ukazywa�y role� aktywności spo�ecznej, której realizacji i popularyzacji
s�uz� �a zaje�cia w UTW, dla budowania poczucia godności seniorów.

Tematyka konferencji koncentrowa�a sie� wokó� psychologicznych, medycznych i spo-
�ecznych aspektów starości – dotyczy�y jej referaty plenarne i sekcyjne, po� �aczone
z dyskusj �a. W obradach wzie��o udzia� 28 prelegentów z krajowych ośrodków akade-
mickich (KUL, UMCS, UAM w Poznaniu, AHE w �odzi, UKSW w Warszawie, UTW
w Świdniku) oraz liczne grono s�uchaczy, organizatorów i sympatyków LUTW.

Pierwszy dzień spotkania konferencyjnego mia� charakter naukowo-jubileuszowy.
Z�oz�y�y sie� na niego: sesja plenarna z wyk�adami prof. Olgi Czerniawskiej, prof. Bi-
ruty F �afrowicz oraz dr Marii Laskowskiej, sesja plakatowa, wystawa fotograficzna
Jesteśmy sobie potrzebni oraz uroczyste zakończenie 25. jubileuszowego roku akade-
mickiego w LUTW. Otwarcia konferencji dokona� rektor KUL, ks. prof. Stanis�aw
Wilk, wyg�aszaj �ac S�owo wste�pne na temat godności. W uje�ciu filozoficznym god-
ność jest w�aściwości �a wyp�ywaj �ac �a ze struktury bytowo-osobowej cz�owieka, który
istnieje w sobie i dla siebie jako cel, nigdy zaś jako środek dzia�ania. Teologiczny
wymiar godności zakorzeniony jest w faktach w stworzenia i odkupienia cz�owieka
przez Boga. Aspekt socjologiczny wskazuje na godność jako wyznacznik dzia�ań
cz�owieka i reguluj �acych je praw (indywidualnych i spo�ecznych).

Ks. prof. Wilk wskaza� równiez� na rozróz�nienie mie�dzy godności �a osobow �a i oso-
bist �a cz�owieka. Pierwsza z nich jest wartości �a nieutracan �a, równ �a wszystkim lu-
dziom, zwi �azan �a z prawami osoby i stanowi �ac �a obiektywn �a norme� moralności. God-
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ność osobista, utoz�samiana z poczuciem godności, ma charakter opisowy i jest
zmienna, zalez�na od cech i poste�powania konkretnego cz�owieka.

W swym wyst �apieniu ksi �adz rektor ukaza� takz�e role� Kościo�a w realizacji god-
ności cz�owieka starszego. Obecne w nauczaniu spo�ecznym Kościo�a: myśl persona-
listyczna, postulat poszanowania godności osoby od pocze�cia do naturalnej śmierci
oraz zawarte w Biblii przyk�ady aktywnego zaangaz�owania osób starszych w dzie�o
zbawienia, wskazuj �a, iz� wiek podesz�y, mimo ograniczeń, moz�e być czasem czynnego
uczestnictwa w z�yciu Kościo�a i spo�eczeństwa.

Sesje� plenarn �a rozpocz �a� referat prof. Olgi Czerniawskiej. Tytu�owe zagadnienia
zosta�y przedstawione na podstawie wyników badań – wywiadów biograficznych
przeprowadzonych z osobami starszymi w wieku 60 lat i wie�cej, pochodz �acymi
z róz�norodnych środowisk.

Sfera profanum zosta�a zdefiniowana przez prof. Czerniawsk �a jako to, co zwyk�e,
codzienne, powtarzalne, powszechne. Z� ycie w starości okazuje sie� rzeczywistości �a
uporz �adkowan �a, nieco monotonn �a, wyznaczan �a przez rutyne�, schemat dnia, specyficz-
ne dla kaz�dej osoby. Rytm dnia, narracja o codzienności pe�ni bardzo waz�n �a funkcje�
w z�yciu osób starszych – nadaje mu strukture�, porz �adek, toz�samość.

Obszar sacrum to inaczej to, co wyj �atkowe, pie�kne, wznios�e, ukierunkowane na
kontakt z Bogiem. Czerniawska przytoczy�a najistotniejsze wymiary tej sfery, wyni-
kaj �ace z wypowiedzi osób starszych: róz�ne formy modlitwy, równiez� bezs�ownej,
opartej na kontakcie z przyrod �a, doświadczeniach z�ycia codziennego; wierność tra-
dycji świ �atecznej, w tym obrze�dy kulturowe i religijne; uczestnictwo w pielgrzym-
kach, odpustach. Sfery sacrum i profanum wzajemnie sie� przeplataj �a i wzmacniaj �a,
tworz �ac ca�ościowy obraz z�ycia w starości. Przedstawione wyniki badań biograficz-
nych mog �a wed�ug prof. Czerniawskiej stanowić cenne źród�o wiedzy na temat sta-
rości, sposobu jej przez�ywania i uczenia sie� godnego starzenia od innych.

W zamykaj �acym sesje� dwug�osie Organizacja s�uz�by zdrowia dla osób starszych
(stan a potrzeby) prof. Biruta F �afrowicz i dr Maria Laskowska podje��y problematyke�
spo�eczno-medycznych aspektów opieki i leczenia ludzi w podesz�ym wieku. Prele-
gentki podzieli�y sie� bogat �a wiedz �a i doświadczeniem pracy lekarskiej z osobami
starszymi, prezentuj �ac prawid�owości dotycz �ace starzenia sie� oraz g�ówne problemy
zwi �azane z relacj �a pacjent geriatryczny � s�uz�ba zdrowia. Warunkowane s �a one
specyfik �a wieku podesz�ego i organizacj �a systemu opieki. Do czynników pierwszego
rodzaju nalez� �a: trudne do diagnozy i leczenia zjawisko wielochorobowości, niepe�no-
sprawność psychofizyczn �a utrudniaj �ac �a korzystanie z porad lekarskich, brak podat-
ności na zmiany oraz nieufność starszych pacjentów, stwarzaj �ace bariery w stosowa-
niu sie� do zaleceń lekarskich. Nie bez znaczenia pozostaje równiez� wadliwa organi-
zacja s�uz�by zdrowia: braki finansowe, instytucjonalne i kadrowe, odleg�e terminy
i krótki czas wizyt, przedmiotowe traktowanie pacjenta.

Wed�ug dr Laskowskiej rozwi �azaniem moz�e być rozszerzenie infrastruktury geria-
trycznej oraz powo�anie tzw. zespo�ów geriatrycznych, sk�adaj �acych sie� ze specja-
listów róz�nych dziedzin dokonuj �acych kompleksowej oceny stanu zdrowia starszego
pacjenta oraz wskazania najwaz�niejszego obszaru leczenia. Podmiotowe podejście do
pacjenta uwzgle�dniać powinno m.in.: specyfike� funkcjonowania organizmu cz�owieka
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starszego, odpowiedni �a ilość czasu poświe�con �a na rozmowe�-wywiad, poznanie histo-
rii choroby i leczenia, dostosowan �a do moz�liwości pacjenta forme� komunikacji.

Elementami kończ �acymi przedpo�udniow �a cze�ść pierwszego dnia konferencji by�y:
sesja plakatowa oraz wystawa fotograficzna Jesteśmy sobie potrzebni, obrazuj �aca
specyfike� i znaczenie relacji mie�dzypokoleniowych w z�yciu cz�owieka. Materia�
przedstawiony w formie plakatów obejmowa� rezultaty badań nad jakości �a z�ycia oraz
poczuciem w�asnej godności u osób starszych w zalez�ności od zmiennych: samooce-
ny, sensu z�ycia, hierarchii wartości, stylu humoru. Uje�te zosta�y równiez� medyczne
aspekty starości: hospitalizacja i leczenie chirurgiczne osób starszych oraz specyfika
funkcjonowania osób z zespo�em ote�piennym.

Uroczyste zakończenie 25. jubileuszowego roku akademickiego w Lubelskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku wype�ni�o popo�udniow �a cze�ść konferencyjnego
spotkania. W Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego licznie zgroma-
dzili sie� s�uchacze, wyk�adowcy, organizatorzy i sympatycy LUTW. Otwarcia cere-
monii dokona�a Ma�gorzata Stanowska – kierownik uniwersytetu. Po nim nast �api�o
wre�czenie dyplomów i podzie�kowań najstarszym studentom oraz zas�uz�onym dla
LUTW. W dalszej cze�ści uroczystości dr Zofia Zaorska i doc. dr Mieczys�aw Mar-
czuk przedstawili historie� 25. lat dzia�alności LUTW. Znalaz�y sie� w niej: osoby
i wydarzenia, które sta�y sie� inspiracj �a dla za�oz�enia uniwersytetu; podstawy prawne
jego funkcjonowania; charakterystyka studentów i kadry edukacyjnej; formy organiza-
cyjne dzia�alności; informacje o wspó�pracy zagranicznej i podmiotach wspomagaj �a-
cych. Nie zabrak�o takz�e cze�ści artystycznej, sk�adaj �acej sie� z Wi �azanki pieśni patrio-
tycznych w wykonaniu Zespo�u Tańca Ludowego UMCS. Uroczystości zakończy�a
wystawa plastyczna prac studentów LUTW, eksponowana w hallu Centrum Kongre-
sowego.

Obrady w grupach sekcyjnych wype�ni�y znacz �ac �a cze�ść drugiego dnia konferen-
cji. Wprowadzenie do nich stanowi� wyk�ad plenarny Ludzie starsi bywaj �a róz�ni
prof. Marii Braun-Ga�kowskiej, dotycz �acy postaw, jakie mog �a przyjmować osoby
starsze wobec siebie, innych i w�asnej starości. Mieszcz �a sie� one w obszarze wyzna-
czanym przez dwie osie o przeciwstawnych biegunach: aktywność – wycofanie oraz
egoizm – altruizm. Zmiany charakterystyczne dla wieku podesz�ego naturalnie sytuuj �a
osoby starsze bliz�ej bieguna wycofania, kwesti �a pozostaje jednak akceptacja tego
faktu oraz specyfika relacji z innymi (oś egoizm – altruizm). Ten ostatni rodzaj
przemian warunkowany jest m.in. dotychczasow �a histori �a i treści �a z�ycia oraz wymaga
pracy nad sob �a. Najbardziej optymaln �a postaw �a jest �agodność, wynikaj �aca z uznania
zmian starości (wycofanie) przy jednoczesnym otwarciu na relacje z innymi (al-
truizm). Cechuje sie� ona akceptacj �a i przekraczaniem w�asnych ograniczeń, dostrze-
ganiem potrzeb innych. Jest postaw �a zrozumienia i wspó�odczuwania, a takz�e dystan-
su wobec rzeczywistości. S �a to takz�e wymiary budowania poczucia w�asnej godności,
w myśl zasady: „wie�cej jest szcze�ścia w dawaniu niz� braniu”.

Obrady sekcyjne przebiega�y symultanicznie w dwóch obszarach tematycznych:
psychologicznym i spo�eczno-medycznym. Ich moderatorami byli pracownicy Instytu-
tu Psychologii KUL: prof. Stanis�awa Steuden (sekcja psychologiczna I), dr Wies�a-
wa Ok�a (sekcja spo�eczno-medyczna I), dr Konrad Janowski (sekcja psychologiczna
II) oraz dr Beata Kostrubiec (sekcja spo�eczno-medyczna II).
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Poruszana w I sekcji psychologicznej problematyka koncentrowa�a sie� wokó�
czynników warunkuj �acych dobrostan seniorów, w szczególności zaś kwestii wsparcia
i opieki. Podje�te zosta�y zagadnienia: wychowania do starości; indywidualnych zaso-
bów osób starszych wp�ywaj �acych na jakość ich z�ycia; protetycznej funkcji środo-
wiska wobec seniorów obejmuj �acej swym zakresem nie tylko aparaty niweluj �ace
dysfunkcje psychofizyczne, ale równiez� dostosowanie przestrzeni oraz wsparcie osób
z otoczenia; zjawiska tzw. dopasowania w relacji osoba starsza–opiekun, warunkowa-
nego m.in. zasobami i przekonaniami na temat starości osób pracuj �acych w placów-
kach opiekuńczych.

Tematyka obrad sekcji psychologicznej II skupi�a sie� wokó� rezultatów badań
prowadzonych w Instytucie Psychologii KUL, obejmuj �acych problemy: godności
cz�owieka w chorobie, implikuj �acej respekt dla podmiotowości i indywidualności
pacjenta w procesie leczenia; sk�onności do martwienia sie� u osób starszych; poczu-
cia sensu z�ycia u osób hemodializowanych w wieku emerytalnym; wartości diagnos-
tycznej i terapeutycznej metody rysunku projekcyjnego „Ja wśród ludzi” w pracy
z osobami starszymi.

Obrady I sekcji spo�eczno-medycznej koncentrowa�y sie� wokó� pozytywnych i ne-
gatywnych dla starzenia sie� cz�owieka, zjawisk spo�ecznych. Do pierwszych moz�na
zaliczyć szczególn �a role� rodziny, jako miejsca dla godnego starzenia sie� cz�owieka,
obserwowan �a m.in. w kulturze judaistycznej. Znak ujemny maj �a: sytuacja demogra-
ficzna, trendy przemian spo�ecznych oraz rozdźwie�k mie�dzy regulacjami prawnymi
a praktyk �a gerontologiczn �a. Podje�te zosta�y równiez� zagadnienia rehabilitacji osób
z niepe�nosprawności �a w podesz�ym wieku, a takz�e potrzeb poznawczych seniorów
ukierunkowanych na poszukiwanie odpowiedzi na pytania o sens, wartość z�ycia
w starości.

Wyst �apienia sekcji spo�eczno-medycznej II odzwierciedla�y interdyscyplinarny
charakter problematyki starości. Psychologiczne uje�cie m �adrości jako pozytywnego
aspektu starzenia sie�, przedstawione przez prof. S. Steuden, zawiera m �adrość pragma-
tyczn �a – funkcje� umys�u, be�d �ac �a efektem ca�okszta�tu indywidualnego doświadczenia
z�yciowego, a takz�e m �adrość transcendentn �a – ca�ościowe ustosunkowanie sie� jednost-
ki wobec świata, zak�adaj �ace odniesienie do wartości nadprzyrodzonych. Ukazane
zosta�y równiez� wymiary godności cz�owieka starszego w uje�ciu filozoficznym –
osobista, osobowościowa i osobowa, z których ostatnia ma znaczenie najistotniejsze,
jest wartości �a sta� �a, przynalez�n �a cz�owiekowi niezalez�nie od kondycji psychofizycz-
nej. Godnemu przez�ywaniu starości sprzyja uczestnictwo w zaje�ciach UTW. S �a one
zrzeszone w Mie�dzynarodowym Stowarzyszeniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku
(AIUTA). Reprezentant Polski, dr Andrzej Krygier, w swoim wyst �apieniu podzieli�
sie� refleksj �a na temat historii, organizacji AIUTA, spotkań kongresowych i porusza-
nych w ich trakcie problemów starości.

Róz�norodność wydarzeń i treści da�a uczestnikom konferencji moz�liwość wielowy-
miarowego spojrzenia na kwestie� godności cz�owieka starszego – jej potencja�u
i zobowi �azania, jakie ze sob �a niesie dla samych seniorów i środowisk, w których
z�yj �a. Jak zaznaczy�a w konferencyjnym podsumowaniu prof. Steuden – „bycie cz�o-
wiekiem zobowi �azuje do rozwoju swoich moz�liwości, których si�a jest ogromna
i cze�sto nieznana, mamy j �a odkrywać […] wierz �ac w nasz �a godność, wierz �ac, z�e
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moz�e być urzeczywistniana w kaz�dym dniu”. Zadanie to pozostaje stale aktualne,
niezalez�nie od etapu rozwojowego cz�owieka, starość wydaje sie� pod tym wzgle�dem
okresem szczególnym – jest szans �a dope�nienia z�ycia na miare� posiadanej godności.

MARTA BUK-CEGIE�KA, EWA WALCZAK
Doktorantki Instytutu Pedagogiki KUL

SPRAWOZDANIE Z CYKLICZNEGO SEMINARIUM
„W POSZUKIWANIU PEDAGOGICZNEJ KONCEPCJI

INTEGRALNEGO ROZWOJU I WYCHOWANIA DZIECKA”
2009-2010

Wychowanie i kszta�cenie szkolne musi koncentrować sie� na jakości cz�owieka
jako osoby wychowanka. To zadanie staje sie� priorytetem i wyzwaniem dla nauczy-
cieli aktualnie pracuj �acych i tych, którzy w przysz�ości stan �a przed dziećmi i polsk �a
m�odziez� �a. Jest to zadanie odpowiedzialne, bowiem � jak podkreśla I. Wojnar � „Od
tego w�aśnie konkretnego cz�owieka, jego decyzji i wyborów, jego myśli i dzia�ań,
jego wraz�liwości i wyobraźni, zalez�y w znacznym stopniu jego w�asny los, a takz�e
mówi �ac metaforycznie � losy świata, be�d �acego w dość znacznym stopniu ludzkim
przeciez� wytworem”1. To odpowiedzialne zadanie stoi przed nauczycielem i zobo-
wi �azuje go do twórczej pracy, poszukiwania nowych metod, strategii pedagogicznych,
doboru i uk�adu treści nauczania, stwarzania inspiruj �acych sytuacji wychowawczych
i dydaktycznych, projektowania, wdraz�ania i wartościowania innowacji pedagogicz-
nych, tworzenia wspólnot edukacyjnych o specjalnych potrzebach i stwarzania im
szans rozwoju, tworzenia mikrośrodowisk spo�ecznych jako grup wsparcia w pracy
pedagogicznej i wielu innych szczegó�owych zadań. Waz�n �a spraw �a w tym wzgle�dzie
jest udzia� w róz�nych formach doskonalenia nauczycieli.

Dyskusja nad edukacj �a nauczycielsk �a koncentruje sie� na: podstawach teoretycz-
nych doskonalenia; koncepcjach i modelach doskonalenia nauczycieli; zakresie treś-
ciowym; komplementarności zawodowych kompetencji.

1 I. W o j n a r, Cz�owiek, demografia, zdrowie, polityka spo�eczna i kultura, w: Świat
przysz�ości a Polska. Komitet Prognoz „Polska XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa
1995, s. 204.
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Cz. Banach podkreśla, z�e: „Nowoczesna koncepcja edukacji nauczycielskiej pole-
ga na uzyskaniu wielości i komplementarności róz�nych kompetencji, takich jak:
poznawcza, je�zykowa, wartościuj �aco-komunikacyjna, interpersonalna, kulturowa,
z�yciowego doradztwa, praktyczno-moralna i techniczna”2. Zdaniem autora: „Róz�ne
koncepcje i modele edukacji nauczycielskiej powinny wynikać z wiedzy pedeutolo-
gicznej i doświadczeń praktycznych oraz wizji i planów d�ugofalowej reformy syste-
mu edukacji w Polsce, a takz�e oczekiwań spo�ecznych szko�y i uczelni”3. S�usznie
podkreśla R. Parze�cki, z�e: „W edukacji nauczycieli kryje sie� wyzwanie: uczynić
przysz�ych nauczycieli zdolnymi przyj �ać to, czego nauczyli sie� o kszta�ceniu i uz�yć
tego samodzielnie w róz�nych sytuacjach, w których sie� znajd �a, albo umoz�liwić im
jako nauczycielom stosowanie praktycznego rozumowania. Nauczyciele musz �a formu-
�ować zamiary oparte na przekonaniach, jak równiez� musz �a zmodyfikować swe prze-
konania i zamiary w świetle doświadczenia. Najwaz�niejsz �a trosk �a edukacji nauczy-
cielskiej jest umoz�liwienie dokonywania tych modyfikacji w sposób racjonalny.
Uczelnie powinny kszta�cić nauczycieli posiadaj �acych umieje�tności analizy krytycznej
w ramach umys�u o szerokiej i g�e�bokiej wiedzy”4. W powyz�szym kontekście na
uwage� w dzia�alności doskonaleniowej nauczycieli zas�uguj �a kategorie czynności:
uczenie sie� przez gromadzenie i rekonstrukcje� doświadczenia, empiryczna koncepcja
doskonalenia nauczycieli polegaj �aca na wymianie doświadczeń5.

Doświadczenie pedagogiczne generuje wiedze� funkcjonuj �ac �a, która przykuwa
uwage�, dynamizuje wyobraźnie� i myślenie, inspiruje do zmiany, twórczości peda-
gogicznej. Wyrasta wie�c zadanie stworzenia wie�kszej szansy studentom pedagogiki
zetknie�cia sie� z t �a kategori �a wiedzy. Ta szansa tkwi w organizacji dla nauczycieli
nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego seminarium wymiany doświadczeń,
którego uczestnikami be�d �a równiez� studenci pedagogiki. St �ad w roku akademickim
2009/2010 kierowana przez prof. dr hab. Krystyne� Cha�as Katedra Dydaktyki i Edu-
kacji Szkolnej KUL we wspó�pracy z Lubelskim Kuratorem Oświaty � Krzysztofem
Babiszem, zapocz �atkowa�a organizacje� cyklicznego seminarium wymiany doświadczeń
dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej pod ogólnym
tytu�em: „W poszukiwaniu pedagogicznej koncepcji integralnego rozwoju i wychowa-
nia dziecka”.

Celem seminarium jest zintegrowanie nauczycieli wokó� istotnych zagadnień
reformuj �acej sie� szko�y i umoz�liwienie im doskonalenia zawodowego w tym zakresie.
Istotne jest równiez� umoz�liwienie studentom, g�ównie specjalności pedagogika szkol-
na, poznania nie tylko teoretycznych podstaw, ale i praktycznych uwarunkowań pracy
dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Seminarium wymiany doświadczeń wpisuje

2 Cz. B a n a c h, Orientacje � koncepcje edukacji nauczycielskiej (wybór cytatów),
Kraków 1998, s. 6.

3 Tamz�e, s. 7.
4 R. P a r z e� c k i, Doskonalenie zawodowe, jako kolejny etap edukacji nauczycielskiej

� wyzwania XXI wieku, w: Dialog o edukacji wobec zmian w globalizuj �acym sie� świecie, red.
A. Karpińska, Bia�ystok 2010, s. 323.

5 Zob. tamz�e, s. 325.
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sie� wie�c w aktualne potrzeby nauczycieli oraz sprzyja � �aczeniu teorii z praktyk �a
i poszukiwaniu w�asnej toz�samości zawodowej.

Problematyka seminarium zosta�a uje�ta w cztery bloki tematyczne: Autorskie
programy i systemy wychowawczo-dydaktyczne w przedszkolu i szkole wspieraj �ace
integralny rozwój dziecka; Optymalizacja szans edukacyjnych dziecka wiejskiego;
Rozwój twórczej aktywności dziecka; Technologia multimedialna w edukacji elemen-
tarnej.

Uroczystego otwarcia seminarium, podczas pierwszego spotkania, dokonali: inicja-
torka i pomys�odawczyni przedsie�wzie�cia, prof. dr hab. Krystyna Cha�as � kierownik
Katedry Dydaktyki i Edukacji Szkolnej KUL, ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL
� prodziekan Wydzia�u Nauk Spo�ecznych KUL, dr hab. Alina Rynio, prof. KUL �
dyrektor Instytutu Pedagogiki KUL, oraz mgr Krzysztof Babisz � Lubelski Kurator
Oświaty.

W ramach seminarium odby�y sie� cztery spotkania tematyczne, w których udzia�
wzie��o 60 nauczycieli z Lublina i województwa lubelskiego oraz 50 studentów i dok-
torantów pedagogiki szkolnej.

Pierwsze spotkanie odby�o sie� 11 grudnia 2009 r., którego tematyk �a by�y „Autor-
skie programy i systemy wychowawczo-dydaktyczne w przedszkolu i szkole wspiera-
j �ace integralny rozwój dziecka”. Przedmiotem prezentacji by� program wychowania
przedszkolnego wed�ug koncepcji pedagogicznej b�. Edmunda Bojanowskiego. Do-
świadczenia z jego realizacji zaprezentowane by�y przez s. dr Loyole� Opiele�. Na
kanwie wieloletniego doświadczenia w zawodzie nauczyciela edukacji wczesnoszkol-
nej oraz dyrektora szko�y zaprezentowana by�a przez Helene� Sobolewsk �a problematy-
ka autorskich programów wychowawczo-dydaktycznych w kszta�ceniu zintegrowa-
nym. Metoda Marii Montessori jako alternatywa dla twórczej pracy dzieci, rodziców
i nauczycieli oraz jej aspekt wszechstronnego rozwoju dziecka w edukacji przed-
szkolnej i wczesnoszkolnej by�y przedmiotem prezentacji pracy B. Kowalczyk
i M. Mroczkowskiej, nauczycielek Przedszkola nr 4 w Świdniku, oraz D. Wójcik ze
Szko�y Podstawowej nr 7 w Świdniku.

Kolejne spotkanie seminaryjne zatytu�owane: „Optymalizacja szans edukacyjnych
dziecka wiejskiego” odby�o sie� 29 stycznia 2010 r. W tym spotkaniu udzia� wzie��o
czterech prelegentów. Anna Kanadys, nauczycielka Szko�y Podstawowej w Nowej
Woli, przedstawi�a problem optymalizacji szans edukacyjnych dziecka wiejskiego
w świetle w�asnej praktyki zawodowej. Danuta Wójcik, nauczycielka Szko�y Podsta-
wowej nr 7 w Świdniku oraz koordynator wojewódzki akcji Ca�a Polska Czyta Dzie-
ciom i Ambasador M �adrego Wychowania, zg�e�bi�a temat roli g�ośnego czytania jako
czynnika wspieraj �acego rozwój dziecka. Zagadnienie dotycz �ace roli opiekuna praktyk
studenckich w szkole i przedszkolu zanalizowa�a Barbara Kratiuk � Konsultant Wy-
chowania Przedszkolnego z ramienia Lubelskiego Samorz �adowego Centrum Doskona-
lenia Nauczycieli w Bia�ej Podlaskiej. Podczas tego spotkania innowacyjne, autorskie
programy i pomoce dydaktyczne do nauczania matematyki zaprezentowa�a Fundacja
Edukacja Polska.

Temat trzeciego spotkania, które odby�o sie� 12 marca 2010 r., brzmia�: „Rozwój
twórczej aktywności dziecka”. Teoretyczne podstawy twórczości i samorealizacji oraz
ich wp�yw na wychowanie przedstawione by�y przez Ma�gorzate� Matysiak-Murat, nau-
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czycielke� Gminnego Przedszkola w Końskowoli. Drugim zagadnieniem be�d �acym przed-
miotem dyskusji i analiz by�a inteligencja wieloraka, jako droga do sukcesu kaz�dego
dziecka. Zagadnienie to przedstawione zosta�o przez Justyne� Wiśniewsk �a i Iwone�
Gabryel, nauczycielki ze Szko�y Podstawowej nr 30 w Lublinie. Waz�nym i trudnym
problemem w pracy nauczyciela s �a zaburzenia emocjonalne dziecka. Doświadczeniem
ich rozpoznawania na podstawie rysunku dziecka podzieli�a sie� Anna Kanadys, nauczy-
cielka Szko�y Podstawowej w Nowej Woli. Autorka serii zeszytów ćwiczeń pt. „To juz�
potrafie�”, Jadwiga Dejko, zaprezentowa�a system edukacyjny PUS.

Tematem ostatniego dotychczas spotkania, które odby�o sie� 28 maja 2010 r., by�a
„Technologia multimedialna w edukacji elementarnej”. Podczas seminarium Katarzy-
na Gromek, doktorantka Instytutu Pedagogiki KUL, zg�e�bi�a temat zastosowania
komputera w procesie nauczania i uczenia sie�. Barbara Szychowicz, nauczycielka
Szko�y Podstawowej nr 7 w Świdniku, przybliz�y�a zagadnienie dotycz �ace ortografii
historycznie i geograficznie. W trakcie spotkania mia�a miejsce równiez� prezentacja
ofert wydawnictw edukacyjnych z zakresu wychowania przedszkolnego i edukacji
wczesnoszkolnej.

Zwieńczeniem cyklicznego seminarium wymiany doświadczeń by�o jego podsumo-
wanie przez prof. dr hab. Krystyne� Cha�as, po� �aczone z uroczystym rozdaniem
uczestnikom certyfikatów udzia�u. Prowadzone seminarium pozwoli�o nauczycielom
zaprezentować swoje doświadczenia w rozwi �azywaniu problemów be�d �acych przed-
miotem seminarium, dokonać wartościowania swojej pracy pedagogicznej w kontek-
ście pracy innych nauczycieli, by�o źród�em inspiracji zmiany dotychczasowych
rozwi �azań. Dla studentów by�o okazj �a sprawdzenia przydatności wiedzy teoretycznej,
źród�em uszczegó�owionej wiedzy dydaktycznej oraz wiedzy funkcjonalnej.

Maj �ac na uwadze duz�e zainteresowanie s�uchaczy i pojawiaj �ace sie� nowe tematy
zwi �azane z reformuj �ac �a sie� szko� �a, seminarium be�dzie kontynuowane w kolejnych
latach, a jego formu�a poszerzana i dostosowywana do potrzeb i oczekiwań uczestni-
ków. Charakter seminarium be�dzie orientowany w kierunku badań w dzia�aniu.
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na przyjaźni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Education as an Experience of Love Based on Friendship (Sum.) . . . . . . 101

Ma�gorzata D o r o t a, Wychowanie do mi�ości ma�z�eńskiej . . . . . . . . . . 103
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