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P r z e d m ow a

Czwar ty nu mer „Ze szy tów Na uko wych SWPR – Se ria Pe da go -
gicz na” zgro ma dził pra ce nie tyl ko pol skich uczo nych. Ni niej szy nu -
mer wzbo ga ci ły tek sty au to rów z Pań stwo we go Uni wer sy te tu w Do -
niec ku (Ukra ina), Uni wer sy te tu w Trna vie (Sło wa cja) oraz ab sol -
wen ta stu diów dok to ranc kich z Uni wer sy te tu w Ostra wie (Cze chy). 

Za war tość te go nu me ru jest zdo mi no wa na przez roz pra wy
o cha rak te rze hi sto rycz nym. Au to rzy wska zu ją w nich na zwią zek
dzie jów wy cho wa nia z re flek sją fi lo zo ficz ną. Nu mer otwie ra tekst
dra Ste fa na Sza re go, któ ry oma wia fi lo zo ficz ne pod sta wy wy cho -
wa nia u Søre na Kier ke ga ar da, je go dys kurs po świę co ny eg zy sten -
cjal ne mu wy mia ro wi pa idei, któ ry duń ski fi lo zof nie tyl ko pro wa -
dził ze współ cze sną so bie fi lo zo fią XIX wie ku, ale i fi lo zo fią an -
tycz ną. W swo jej pra cy dr Sza ry po dej mu je ta kże ak tu al ne i pa lą ce
pro ble my z za kre su an tro po lo gii, ety ki i fi lo zo fii re li gii, wska zu jąc
na ich pe da go gicz ny wy miar. Na stęp nie prof. Na ta lia Lo syewa i dr
Da ria Gu bar pre zen tu ją hu ma ni stycz ne idee pe da go gów ro syj skich
i ukra iń skich w wie ku XIX i XX. W pra cy tej Au tor ki nie tyl ko
oma wia ją po szcze gól ne sta no wi ska ro syj skiej i ukra iń skiej my śli
pe da go gicz nej, ale przede wszyst kim wska zu ją na ich nie prze mi ja -
ją cą ak tu al ność i wy ni ka ją cą z te go po trze bę się gnię cia do przed re -
wo lu cyj nej my śli wy cho waw czej te go ob sza ru kul tu ro we go. Z ko lei
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dr Se ba stian Ta boł pi sze na te mat do rob ku cze skie go fi lo zo fa i pe -
da go ga – Fran tiška Drti ny, wy ka zu jąc za sad ność i ko niecz ność pod -
ję cia ba dań do rob ku te go wy bit ne go fi lo zo fa prze ło mu XIX i XX w.
Pra ca dra To bo ła jest tym cen niej sza, że jest opar ta na kwe ren dzie
cze skich bi blio tek. Pro ble ma ty kę wy cho wa nia w ro dzi nie w per -
spek ty wie na ucza nia Ja na Paw ła II po dej mu je zaś sło wac ki psy cho -
log – pro fe sor Ján Grác, któ ry pre zen tu je swo je ba da nia em pi rycz -
ne z te go za kre su. Do tych cza so we roz pra wy opu bli ko wa ne na ła -
mach na sze go pe rio dy ku, mia ły za sad ni czo teo re tycz ny cha rak ter.
Uzu peł nia je cen ny tekst pro fe so ra Gráca, w któ rym Au tor ana li zu -
je pro ble ma ty kę na śla do wa nia, wspól no ty i oso bo wych re la cji.
W ostat niej z roz praw dok to rant ka Ju lia Sie miń ska pod da je kry tycz -
nej oce nie idee i ruch „68 ro ku”, wy ka zu jąc współ cze sne kon se -
kwen cje te go zja wi ska kul tu ro we go, cho cia żby wi docz ne w po sta ci
obec nych wy da rzeń spo łecz no -po li tycz nych. „Ze szy ty” tra dy cyj nie
za my ka dział: Re cen zje, spra woz da nia, va ria, w któ rym oprócz no -
wo ści za kre su fi lo zo fii wy cho wa nia, szcze gól nie god ne po le ce nia
jest ha rvardz kie wy stą pie nie fran cu skie go fi lo zo fa Étien ne Gil so -
na pt. Ety ka studiów wy ższych, prze tłu ma czo ne przez dra Mi cha ła
Zem brzu skie go. 

Za chę cam do lek tu ry ni niej sze go nu me ru „Ze szy tów Na uko -
wych SWPR – Se ria Pe da go gicz na” oraz za pra szam do współ two -
rze nia pią te go nu me ru.

2 mar ca 2012
Re dak tor na czel ny

Mi ko łaj Kra sno dęb ski 
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R O Z  P R A  W Y

Ste fan Sza ry*)

PA IDE IA W FI LO ZO FII 
SØRE NA KIER KE GA AR DA

1. Eg zy sten cja lizm i od dzia ły wa nie fi lo zo fii eg zy sten cji. 2. Fi lo zo fia
eg zy sten cji ja ko mą drość ży cia. 3. Pa ide ia a sys tem. 4. Eg zy sten cja ja -
ko za da nie. 5. Pa ide ia a wia ra 6. Za koń cze nie.

Abs trakt

Fi lo zo fia Søre na Kier ke ga ar da (1813-1855) od gry wa do dzi siaj
bar dzo wa żną ro lę za rów no w fi lo zo fii (fi lo zo fia eg zy sten cji), jak
też w psy cho lo gii (psy cho lo gia eg zy sten cjal na) i pe da go gi ce (pe da -
go gi ka eg zy sten cjal na). W ni niej szym ar ty ku le po sta wio no py ta nie:
Co eg zy sten cjal na myśl Kier ke ga ar da wno si do współ cze snej fi lo zo -
fii wy cho wa nia? 

Klu czo wym sło wem jest grec kie po ję cie: pa ide ia. Ozna cza ono
pro ces wy cho wa nia czło wie ka po przez świa do me dą że nie do urze -
czy wist nie nia idei. Wła ści wa dro ga roz wo ju – we dług Kier ke ga ar -
da – mo żli wa jest w sta dium etycz nym i re li gij nym. Na to miast es te -
tycz ny spo sób eg zy sten cji pro wa dzi do roz pa czy. Dla Kier ke ga ar da
pa ide ia jest spo so bem osią ga nia eg zy sten cji au ten tycz nej. Istot ny -
mi po ję cia mi są tu taj: we wnętrz na od po wie dzial ność, wol ność,
wier ność, obo wią zek. Za gad nie nia, któ re w swo ich licz nych roz wa -
ża niach pod jął Kier ke ga ard są nie tyl ko ak tu al ne, lecz przede
wszyst kim – zwłasz cza w fi lo zo fii wy cho wa nia – bar dzo istot ne.

1)Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu
e-mail: st.szary@gmail.com
www.stefan-szary.pl.tl
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1. Eg zy sten cja lizm i od dzia ły wa nie fi lo zo fii eg zy sten cji

Trud no jed no znacz nie i pre cy zyj nie okre ślić, gdzie znaj du je się
źró dło my śli eg zy sten cjal nej, nie mniej nie ule ga wąt pli wo ści, że
zwłasz cza dwie po sta ci ode gra ły w hi sto rii fi lo zo fii eg zy sten cji
szcze gól nie wa żną ro lę. W sta ro żyt nej Gre cji za gad nie niem praw -
dy eg zy sten cjal nej, ja ko spra wy dla czło wie ka naj wa żniej szej, za -
jął się So kra tes z Aten (469-399 p. n. e.). Jej po świę cił swo je ży cie
za koń czo ne śmier cią, oska rżo ny przez ro da ków. Sta ło się ono
w nie dłu gim cza sie sym bo lem ży cia praw dzi we go. Słyn ne gno thi
seau ton, któ re go po trze bę sta rał się uświa do mić grec ki fi lo zof, wy -
zna czy ło kie ru nek dzia ła nia wszyst kim póź niej szym fi lo zo fom eg -
zy sten cji. Py ta nia: „Kim je stem?”, „Do kąd zmie rzam?” i „Jak
żyć?” sta ły się naj wa żniej szy mi py ta nia mi czło wie ka. 

W dzie więt na stym wie ku na wią zał do tych kwe stii Søren Kier -
ke ga ard (1813-1855), na zy wa ny So kra te sem Ko pen ha gi. Stał się on
za ra zem pre kur so rem eg zy sten cja li zmu dwu dzie sto wiecz ne go, a ta -
kże współ cze sne go. Od dzia ły wa nie my śli eg zy sten cjal nej ob ję ło nie
tyl ko fi lo zo fię, ale ta kże teo lo gię, psy cho lo gię, psy cho te ra pię, pe da -
go gi kę, li te ra tu rę, sztu kę fil mo wą. My śli cie le i twór cy eg zy sten cjal -
ni pra gną roz ja śnić (Karl Ja spers), lub od sło nić (Mar tin He ideg ger)
pro ble ma ty kę sen su ist nie nia, sen su czło wie czeń stwa. „Kier ke ga ard
– po twier dza Ki nya Ma su ga ta, prof. Uni wer sy te tu Osa ka Ky oiku
w Ja po nii – po mógł ja poń skim bud dy stom stać się lep szy mi bud dy -
sta mi”1. Wy po wiedź ta in spi ru je do po sta wie nia pro ble mu, któ rym
pra gnie my za jąć się w ni niej szym ar ty ku le: Co eg zy sten cjal na myśl
Kier ke ga ar da wno si do współ cze snej fi lo zo fii wy cho wa nia? 

2. Fi lo zo fia eg zy sten cji ja ko mą drość ży cia

W swo ich pi smach Kier ke ga ard, gdy cho dzi o fi lo zo fów, naj czę -
ściej na wią zy wał do So kra te sa. Ateń czyk fa scy no wał Kier ke ga ar da

1 Kierkegaard na świecie. Wywiad z Kinya Masugata, w: B. Alex, Søren Kierkegaard –
życie prawdziwe, tłum. M. Zdeb, Warszawa 1998, s. 42.
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3 Tenże, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 1981, s. 241.
4 Tenże, O chrześcijaństwie, tłum. A. Szwed, Kęty 2011, s. 182.

wier nym dą że niem do urze czy wist nie nia od kry te go przez sie bie ide -
ału, któ rym by ło sta wa nie się praw dzi wie so bą. W na wią za niu
do spo ru So kra te sa z so fi sta mi Kier ke ga ard pi sał: „Pod czas gdy so fi -
ści po tra fi li udzie lić od po wie dzi na ka żde py ta nie, on umiał za da wać
py ta nia, pod czas gdy so fi ści wszyst ko wie dzie li, on w ogó le nic nie
wie dział. Je że li so fi ści mo gli mó wić bez ustan ku, on umiał mil czeć,
co ozna cza: umiał roz ma wiać. Pa ra dy so fi stów by ły hucz ne i pre ten -
sjo nal ne, So kra tes ci cho i skrom nie usu wał się w cień. Oni szu ka li
prze py chu i roz ko szy, on wo lał ży cie ob dar te go nę dza rza. So fi ści dą -
ży li do uzy ska nia wpły wów w pań stwie, So kra tes nie chciał zaj mo -
wać się spra wa mi pu blicz ny mi. Na ucza nie so fi stów by ło bez cen ne,
na uki So kra te sa też, ale w zu peł nie in nym sen sie. So fi ści ubie ga li się
o pierw sze miej sce przy sto le, So kra tes za do wa lał się ostat nim. Oni
chcie li być kimś, on wo lał być ni kim”2. So kra tes był Jed nost ką, zmie -
rza ją cą do te go, co do bre. To wska za nie na dą że nie, na nie ustan ne sta -
wa nie się, na dy na mi kę ży cia, na in sta tu na scen di, mia ło dla Kier ke -
ga ar da klu czo we zna cze nie. W oso bie So kra te sa w pe wien spo sób
Duń czyk od krył sie bie. „O So kra te sie! So kra te sie! So kra te sie! Trzy -
krot nie po wta rzam twe imię, nie za du żo by by ło po wta rzać je dzie -
się cio krot nie, gdy by to mo gło coś po móc. Uwa ża się po wszech nie, że
świat po trze bu je re pu bli ki, że trze ba usta no wić no wy po rzą dek spo -
łecz ny i no wą re li gię: a nikt nie my śli o tym, że świa tu zwi chrzo ne mu
zbyt wiel ką ilo ścią wie dzy po trze ba no we go So kra te sa”3. Po trze ba
prze mia ny we wnętrz nej jest bar dziej fun da men tal na i wa żniej sza od
wszel kich form zmian ze wnętrz nych. Lu dziom nie ty le po trzeb ne są
re wo lu cje i woj ny, ile wła ści we wy cho wa nie – „rzecz po le ga na tym,
że na sza epo ka po trze bu je wy cho wa nia”4.

Pa ide ia – zwra ca uwa gę Wer ner Ja eger – po dob nie jak sło wo fi -
lo zo fia czy kul tu ra, jest po ję ciem trud nym do zde fi nio wa nia i ozna -
cza pro ces wy cho wa nia Jed nost ki (niem. Bil dung – kształ to wa nie,
two rze nie, wy kształ ce nie), w opar ciu o świa do me dą że nie do urze -
czy wist nia nia ide ału5. W tym sen sie pa ide ią So kra te sa by ło urze -

13Stefan Szary Paideia w filozofii Sørena Kierkegaarda
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czy wist nia nie idei eg zy sten cji praw dzi wej w ka żdym miej scu, w ka -
żdym cza sie i w ka żdych oko licz no ściach, naj więk szym zaś nie bez -
pie czeń stwem, przed któ rym prze strze gał by ła ilu zja ży cia, złu dze -
nie, od gry wa nie w swo im ży ciu cu dzej ro li. Fi lo zo fia Kier ke ga ar da
na wią zu je do So kra tej skie go ide ału pa idei, prze strze ga jąc przed za -
gro że niem ży cia nie praw dzi we go. Kier ke ga ard pi sze: „Tłum jest
nie praw dą”6. Tłum ozna cza u Kier ke ga ar da uciecz kę od sie bie,
wkro cze nie – a mo że na wet wię cej – upa dek w świa to wość, w ży cie
ze wnętrz ne, od da lo ne od wła sne go Ja. „Błę dem jest my śleć, – pi sze
w swym Dzien ni ku Duń czyk – że ty siąc lu dzi zna czy wię cej niż je -
den; w ten spo sób lu dzi czy ni się zwie rzę ta mi. By cie czło wie kiem
po le ga na tym, że in dy wi du al ność jest czymś naj wy ższym, że ty siąc
lu dzi ma mniej sze zna cze nie”7. Kier ke ga ard zwra ca uwa gę na je dy -
ność, wy jąt ko wość i nie po wta rzal ność ka żde go czło wie ka. Nie ma
dwóch ta kich sa mych lu dzi. Na dłu go przed fi lo zo fią Em ma nu ela
Lévi na sa i Je ana Pau la Sar tre’a Duń czyk wska zy wał na skan dal
uprzed mio to wie nia w od nie sie niu do pod mio tu. Ten sam pro blem
pod jął nie co wcze śniej Im ma nu el Kant, któ re go słyn ny im pe ra tyw
ka te go rycz ny brzmi: „Po stę puj tak, byś czło wie czeń stwa tak w swej
oso bie, ja ko też w oso bie ka żde go in ne go uży wał za wsze za ra zem
ja ko ce lu, ni gdy tyl ko ja ko środ ka”8. Wszel ka for ma uprzed mio to -
wie nia za rów no w od nie sie niu do in nych, jak i w od nie sie niu do
sie bie, jest skan da lem. Kier ke ga ard ja sno i wy raź nie pre cy zu je swo -
je po wo ła nie: „Chcę zwró cić lu dziom uwa gę, aby nie mar no wa li i
nie trwo ni li swo je go ży cia”9.

Po dob nie jak nie co póź niej Frie drich Nie tz sche, Duń czyk kry -
tycz nie oce niał współ cze sną mu epo kę. Lu dzie zdo by wa ją co raz
więk szą wie dzę, ale bra ku je im mą dro ści. Zna ją świat, lecz nie zna -
ją sie bie. „Jest nie szczę ściem na szych cza sów – pi sał Kier ke ga ard
w Nie nau ko wym za my ka ją cym post scrip tum – że lu dzie otrzy mu ją

5 Por. W. Jaeger, Paideia. Formowanie człowieka greckiego, tłum. M. Plezia i H.
Bednarek, Warszawa 2001, s. 5 i 37. 

6 S. Kierkegaard, Dziennik (wybór), tłum. A. Szwed, Lublin 2000, s. 136.
7 Tamże, s. 72.
8 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Kęty 2001, s. 46.
9 S. Kierkegaard, O chrześcijaństwie, dz. cyt., s. 178.
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za du żo wie dzy i za po mi na ją, co to zna czy eg zy sto wać i co ma
ozna czać we wnętrz ność”10. W pe wien spo sób prze wi dział on tra -
gizm przy szłych wy da rzeń, tzn. tra gicz ne skut ki uży cia tech ni ki
(wie dzy) prze ciw ko ludz ko ści (za gu bio na mą drość), któ re mia ły
miej sce już po śmier ci Fi lo zo fa, zwłasz cza pod czas wo jen świa to -
wych, lecz je go sło wa nie stra ci ły na wa żno ści ta kże i w na szym
świe cie. Ame ry kań ski przed sta wi ciel psy cho lo gii eg zy sten cjal nej
Rol lo May uwa ża, że ab so lu ty za cja tech ni ki, do pro wa dzi ła do stech -
ni cy zo wa nia czło wie ka. „Kult tech no lo gii nisz czy uczu cia, na mięt -
no ści, za cie ra ludz ką to żsa mość. (…) Tech no lo gia zu bo ża świa do -
mość. (…) Na rzę dzia prze sta ją być przed łu że niem świa do mo ści i
sta ją się je go sub sty tu tem, pro wa dzą do jej okro je nia i wy par cia”11.
Czło wiek po strze ga ny jest na po do bień stwo ma szy ny. „Czło wiek
okre ślo ny ja ko bez dusz ny – pi sze Duń czyk – sta je się mó wią cą ma -
szy ną i nic nie stoi na prze szko dzie, by mógł rów nie do brze na uczyć
się na pa mięć wy li czan ki ter mi nów fi lo zo ficz nych, re li gij ne go cre -
do jak i ha seł po li tycz nych”12. Ja czło wie ka zo sta je w ten spo sób
ogo ło co ne z we wnętrz no ści. W ta kim uję ciu na wet mi łość zo sta je
spły co na je dy nie do tech ni ki lub tech nik upra wia nia sek su. Dla te go,
we dług Kier ke ga ar da, czło wiek mu si w swo im ży ciu „na ro dzić się
z du cha”13, mu si prze żyć w so bie „po now ne na ro dzi ny”14, od kryć w
so bie we wnętrz ność wraz z ca łym jej bo gac twem i zro zu mieć, że
nic nie sta no wi bar dziej po wa żne go za da nia, niż re ali za cja sie bie w
praw dzie i mi ło ści. Ten eg zy sten cjal ny zwrot okre śla no w hel le ni -
stycz nych i rzym skich szko łach fi lo zo ficz nych ja ko me ta no ję. „Jest
to kon wer sja – wy ja śnia Pier re Ha dot – po wo du ją ca prze wrót w ca -
łym ży ciu, zmie nia ją ca byt te go, któ ry jej do ko na. Po zwa la mu
przejść ze sta nu ży cia nie au ten tycz ne go, przy ćmio ne go nie świa do -
mo ścią, nę ka ne go tro ską, do sta nu ży cia au ten tycz ne go, w któ rym

10 Tenże, Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych, tłum. K.
Toeplitz, Kęty 2011, s. 278. 

11 R. May, Miłość i wola, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Poznań 2011, s. 109. 
12 S. Kierkegaard, Pojęcie lęku, tłum. A Szwed, Kęty 2000, s. 100.
13 Por. Ewangelia wg św. Jana, 3, 5.
14 Por. S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, tłum. K. Toeplitz, Warszawa 1988,

s. 21.
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czło wiek osią ga sa mo świa do mość, pre cy zyj ne wi dze nie świa ta,
we wnętrz ny spo kój i wol ność”15. Mo ment na ro dzin Jed nost ki, któ ry
z eg zy sten cjal ne go punk tu wi dze nia jest naj wa żniej szą chwi lą w
ży ciu czło wie ka, po nie waż od tej po ry czło wiek mo że za cząć po -
strze gać swo je wła sne ży cie ja ko war tość i ja ko za da nie, umo żli wia
mu wkro cze nie na dro gę pa idei. 

3. Pa ide ia a sys tem

Roz wa ża jąc za gad nie nie eg zy sten cji, Kier ke ga ard zwal czał fi lo -
zo fie sys te mo we, zwłasz cza sys tem He gla, ja ko uję cia w od nie sie -
niu do eg zy sten cji nie wła ści we, nie traf ne i nie przy dat ne. Sys tem
wy klu cza eg zy sten cję, a eg zy sten cja zno si sys tem. „Nie mo że być
da ny sys tem eg zy sten cji – pi sze Duń czyk. – Czy więc ta ki nie ist -
nie je? By naj mniej. Po wy ższe twier dze nie te go nie gło si. Sa ma eg -
zy sten cja jest sys te mem – dla Bo ga; ale dla eg zy stu ją ce go sys tem
du cha (Aand) nie mo że ist nieć. Sys tem i za koń czo na ca łość są ko re -
la ta mi. Eg zy sten cja na to miast jest wła śnie te go prze ci wień stwem.
Z punk tu wi dze nia abs trak cji sys tem i eg zy sten cja nie da dzą się po -
my śleć ra zem, po nie waż sys te ma tycz ne my śle nie, aby my śleć o eg -
zy sten cji, mu si je my śleć ja ko znie sio ne, a więc ja ko nie ist nie ją ce.
Eg zy sten cja jest tym, co roz dzie la, co się roz pa da, a sys te ma tycz ne
jest tym, co jed no czy i ma za koń czo ny cha rak ter”16. Eg zy sten cja, w
od ró żnie niu od sta tycz no ści sys te mu, jest nie ustan nym ru chem –
jest in sta tu na scen di, nie uchwyt no ścią, nie prze wi dy wal no ścią. W
eg zy sten cję wpi sa ne jest pra wo wol no ści, któ re w ni czym nie przy -
po mi na He glow skiej de fi ni cji wol no ści ja ko „uświa do mio nej ko -
niecz no ści”17. Nikt z lu dzi nie jest w sta nie okre ślić do koń ca:
„czym jest eg zy sten cja?”, po nie waż ona jest otwar to ścią. Skoń czo -
ność, peł nia, ca łość to ce chy sys te mu. Wy da je się, że dla Kier ke ga -
ar da ży cie czło wie ka jest praw dzi wym cu dem, w zna cze niu cze goś,

15 P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, Warszawa 2003, s. 13. 
16 S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych, dz.

cyt., s. 133.
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cze go nie mo żna ra cjo nal nie wy ja śnić oraz ta jem ni cą w zna cze niu
cze goś, cze go nie mo żna bez względ nie zro zu mieć. Dla te go też eg -
zy sten cja jest par excel len ce pro ble mem fi lo zo ficz nym. Kry ty cy
Kier ke ga ar da uwa ża ją z pew no ścią ina czej. W je go an ty sys te mo -
wo ści oraz an ty in te lek tu al no ści do strze ga ją naj więk szą wa dę. Nie
na le ży jed nak za po mi nać o tym – pod kre śla Ka rol To eplitz – że
„myśl Kier ke ga ar da jest nie ty le nie nau ko wa, co po za nau ko wa,
gdyż nie ro ści so bie pre ten sji do uogól nień, do stwo rze nia po zy tyw -
nej i obiek tyw nej teo rii czło wie ka. Wręcz prze ciw nie: ce lem es te -
tycz nej, etycz nej, re li gij nej i li te rac kiej dzia łal no ści Kier ke ga ar da
jest sprzy ja nie zin ten sy fi ko wa niu su biek tyw no ści jed nost ki w świe -
cie, któ ry jej za gra ża”18. Kier ke ga ard kre śli za tem dy na micz ną kon -
cep cję czło wie ka. W skoń czo no ści sys te mu kry ją się co naj mniej
dwa po wa żne w skut kach wy cho waw czych nie bez pie czeń stwa.
Pierw szym z nich jest mo żli wość uprzed mio to wie nia. Czło wiek –
od no sząc się do Kan ta – mo że w sys te mie po trak to wać dru gie go
nie ja ko cel, lecz ja ko śro dek do ce lu, któ rym bę dzie chęć osią gnię -
cia z gó ry za pla no wa ne go za ło że nia. Pa ide ia, w od ró żnie niu od te -
go, za wsze po zo sta je otwar ta na we wnętrz ną nie skoń czo ność Jed -
nost ki oraz na re al ne jej mo żli wo ści. Dru gim nie bez pie czeń stwem
po dej ścia sys te mo we go w pe da go gi ce, (w zna cze niu, w ja kim to
po ję cie tu wy stę pu je) jest groź ba tre su ry. Ta kże w tre su rze, w jesz -
cze ostrzej szej for mie niż w przy pad ku z gó ry za ło żo nej re ali za cji
ce lu, czło wiek po zba wio ny zo sta je pod mio to wo ści, sta je się ni
mniej ni wię cej jak tyl ko kół kiem, ob ra ca ją cym się z ko niecz no ścią,
w ma szy nie. „De ter mi ni sta czy fa ta li sta – pi sze Kier ke ga ard – po -
grą żo ny jest w roz pa czy i ja ko zroz pa czo ny gu bi swo ją oso bo wość
dla te go, że wszyst ko dla nie go jest ko niecz no ścią. Po dob ny jest do
owe go kró la, któ ry umarł z gło du, gdyż ka żdy po karm, któ re go do -
tknął, za mie niał się w zło to. Oso bo wość jest syn te zą mo żli wo ści i

17 Por. G.W.F. Hegel, Encyklopedia nauk filozoficznych, tł. Ś. F. Nowicki, Warszawa 1990,
ss. 495-496.

18 K. Toeplitz, Nad Kierkegaardem i egzystencjalizmem, w: S. Kierkegaard, Okruchy
filozoficzne. Chwila, dz. cyt., s. XX.
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19 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, dz. cyt., s. 179.
20 Por. tenże, Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych, dz. cyt.,

s. 169.
21 R. May, O istocie człowieka. Szkice z psychologii egzystencjalnej, tłum. M. Moryń, Z.

Wiese, Poznań 1995, s. 120.
22 S. Kierkegaard, Dziennik (wybór), dz. cyt., s. 41.
23 Por. tenże, Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych, dz. cyt.,

s. 338.

ko niecz no ści. Z isto tą jej jest tak sa mo, jak z od dy cha niem, któ re
skła da się z wde chu i wy de chu. Oso bo wość de ter mi ni sty nie mo że
od dy chać, po nie waż nie mo żna od dy chać je dy nie i tyl ko ko niecz no -
ścią, gdyż ta ki od dech dła wi jaźń czło wie ka”19.

4. Eg zy sten cja ja ko za da nie

Naj wy ższym za da niem czło wie ka jest sta wa nie się Jed nost ką,
sta wa nie się su biek tyw nym20. Rol lo May w na wią za niu do Kier ke ga -
ar da uży wa okre śle nia: sta wa nie się „oso bą -któ ra -jest -w -peł ni -od -
po wie dzial na -za -swo ją -eg zy sten cję, któ rą wy bra ła”21. Na czym po -
le ga wy bór swo jej eg zy sten cji? Od po wiedź na to py ta nie Duń czyk
za warł w Dzien ni ku: „To, cze go na praw dę mi brak, to wy ja śnie nia
so bie, co po wi nie nem czy nić, a nie te go, co po wi nie nem wie dzieć
(…). Cho dzi o zro zu mie nie swo je go ce lu, by do strzec, czym w isto -
cie jest to, co Bóg chce, abym czy nił; cho dzi o zna le zie nie praw dy,
któ ra by ła by praw dą dla mnie, o zna le zie nie idei, dla któ rej chciał -
bym żyć i umie rać”22. Praw da ma tu taj wy raź nie cha rak ter eg zy sten -
cjal ny – jest nim we wnętrz na zgod ność my śli z eg zy sten cją, któ rej
nie na le ży jed nak ro zu mieć ja ko ideo -eg zy sten cję. Kier ke ga ard nie -
ustan nie przy po mi na o tym, że to, co abs trak cyj ne, w isto cie nie eg -
zy stu je23. Eg zy sten cję cha rak te ry zu je re al na świa do mość ist nie nia.
Dą że nie do urze czy wist nie nia ide ału nie jest ide ali zmem, lecz re al -
nym wy sił kiem sta wa nia się so bą.

Kim dla Kier ke ga ar da jest czło wiek? „Czło wiek jest syn te zą
nie skoń czo no ści i skoń czo no ści, do cze sno ści i wiecz no ści, wol no -
ści i ko niecz no ści, jed nym sło wem syn te zą”24. Za Ga brie lem Mar ce -
lem oraz Eri chem From mem mo żna by do dać: czło wiek jest syn te -

ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 4/201218

pedagogiczne 4_8_zeszyty naukowe 2.qxd  2013-01-18  10:08  Page 18



24 Tenże, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, dz. cyt., s. 146.
25 Cyt. za: K. Toeplitz, Kierkegaard, Warszawa 1980, s. 166.
26 V. E. Frankl, Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii, tłum. A. Wolnicka,
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zą „mieć i być”, jest szcze gól ne go ro dza ju ca ło ścią pod mio to wo -
-przed mio to wą. Eg zy sten cja w od ró żnie niu od ist nie nia cha rak te ry -
zu je się świa do mo ścią przy ję cia na sie bie od po wie dzial no ści za
wła sne ży cie. Kier ke ga ard wy ja śnia tę kwe stię, od wo łu jąc się do
na stę pu ją cej ana lo gii: „Eg zy sten cja nie ozna cza wła śnie te go, co się
po spo li cie na zy wa ist nie niem, gdyż wte dy ist nie ją cy nie jest woź ni -
cą, lecz pi ja nym chło pem, któ ry le ży na wo zie i śpi, zo sta wia jąc ko -
nie bez nad zo ru. Jest oczy wi ste, że i on je dzie i jest woź ni cą; w ten
spo sób ist nie je za pew ne wie lu…”25. Uciecz ka od sie bie nie uni ce -
stwia czło wie ka, ale sta wia ba rie rę wo bec eg zy sten cji ja ko ży cia
świa do me go, wo bec mo żli wo ści wła ści we go roz wo ju. Kier ke ga ard
po ka zu je, do kąd to pro wa dzi. Czło wiek, cho ciaż pró bu je zrzu cić z
sie bie od po wie dzial ność, wie, że jest to pró ba da rem na. W pew nym
mo men cie pi ja ny trzeź wie je, a za spa ny bu dzi się ze snu. Od kry wa
wów czas, że po no si od po wie dzial ność za uciecz kę od sie bie, a stąd
już tyl ko nie wiel ki krok do roz pa czy. Wą tek ten do sko na le roz wi jał
póź niej mię dzy in ny mi Vik tor Emil Frankl, wska zu jąc na de struk -
cyj ny cha rak ter pust ki eg zy sten cjal nej, któ rą okre ślał ta kże ja ko do -
świad cze nie ot chła ni i do da wał, że nikt nie mo że wy rę czyć czło -
wie ka z od po wie dzial no ści za wła sne ży cie. „On sam – pi sał Frankl
– mu si zde cy do wać, jak in ter pre tu je swo ją od po wie dzial ność: czy
czu je się od po wie dzial ny wzglę dem ludz ko ści, spo łe czeń stwa, wła -
sne go su mie nia czy Bo ga. On sam mu si stwier dzić, wo bec ko go,
cze go oraz za co jest od po wie dzial ny”26. Ży cie ozna cza ko niecz ność
do ko ny wa nia wy bo ru. Uciecz ka od wy bo ru, jest ta kże ro dza jem
wy bo ru, dla te go w eg zy sten cji ma się do czy nie nia z ro dza jem wy -
bo ru ab so lut ne go. „Czym jest to, co ab so lut ne?” – py ta Kier ke ga ard
i od po wia da: „To ja sam w swo im wiecz nym zna cze niu. Ni cze go
in ne go po za so bą nie mo gę wy brać, tyl ko to, co ab so lut ne, bo gdy -
bym wy brał coś in ne go, wów czas wy brał bym to ja ko coś do cze sne -
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go, a przez to nie wy brał bym te go cze goś w spo sób ab so lut ny”27.
Swo je ży cie ka żdy mu si prze żyć sam, bio rąc za nie od po wie dzial -
ność nie tyl ko wo bec prze mi ja ją ce go tu i te raz, czy też wo bec ta kie -
go lub in ne go zda rze nia jed nost ko we go, ale przede wszyst kim wo -
bec wiecz no ści. W fi lo zo fii Kier ke ga ar da per spek ty wa wiecz no ści
od gry wa fun da men tal ne zna cze nie. Świa do mość eg zy sten cji to nie
ty le He ideg ge row skie se in -zum -To de, ile ra czej ina czej -niż -być
Lévi na sa. Eg zy sten cja to czas ist nie nia w od po wie dzial no ści wo bec
wiecz no ści. By cie i czas28 są ze so bą ści śle po wią za ne. 

Ży cie prze ży wa ne w per spek ty wie do cze sno ści okre śla Kier ke -
ga ard ja ko sta dium es te tycz ne. Czło wiek ży je w nim, trak tu jąc ży -
cie ja ko oka zję do za ba wy i go niąc za przy jem no ścia mi. Nie ob cho -
dzi go py ta nie: „Kim je stem?”, ale: „czy bę dzie we so ło?” „Es te -
tycz ny pa tos [któ ry prze ja wia się w sło wach] od da la się od eg zy -
sten cji, al bo znaj du je się w eg zy sten cji w sta nie ilu zo rycz nym”29. W
sta dium es te tycz nym, prze ży wa nym w ob rę bie war to ści: przy jem -
ne -nie przy jem ne, czai się roz pacz spo wo do wa na pust ką i bez sen -
sem ta kie go ist nie nia. „Roz pacz – pi sze Kier ke ga ard – jest bra kiem
te go, co wiecz ne”30. Ży cie sta je się tra gi ko me dią, gdzie czło wiek
przy po mi na pa ja ca, któ ry od gry wa za baw ne ro le. Lecz któż wie rzy
pa ja com? Gdy by w te atrze wy buchł po żar, a przed pu blicz no ścią
sta nął bła zen in for mu ją cy o tra ge dii, prę dzej otrzy mał by bra wa od
pu blicz no ści, niż by mu ktoś uwie rzył31. Na wet świat re la cji z in ny -
mi jest tu taj po wierz chow ny i bra ku je mu głę bi. Nie na le ży, zda -
niem Kier ke ga ar da, mó wić w ta kim przy pad ku o cier pie niu, ale ra -
czej o nie szczę ściu ta kie go bie da ka. „Mar ny lo sie! – ska rży się es -
te ta – Na pró żno bar wisz so bie twarz jak sta ra za lot ni ca, na pró żno
brzę czysz bła zeń ski mi dzwon ka mi; nu dzisz mnie; za wsze je steś ta -
ki sam, idem per idem. Żad nej od mia ny, wszyst ko od grze wa ne.

20 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 4/2012

27 S. Kierkegaard, Albo-Albo, t. 2, tłum. K. Toeplitz, Warszawa 2010, s. 261.
28 Sein und Zeit to tytuł jednego z najważniejszych dzieł Martina Heideggera. Wyd.

polskie: Warszawa 1994.
29 S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych,

dz. cyt., s. 436.
30 Tenże, Czyny miłości, tłum. A Szwed, Kęty 2008, s. 60. 
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Przyjdź, śnie, przyjdź, śmier ci, ty nic nie obie cu jesz, ty do trzy mu -
jesz wszyst kie go”32. Ży cie w cie niu bez sen su.

Pa tos etycz ny cha rak te ry zu je się dzia ła niem opar tym na wy bo -
rze do bra i wal ce ze złem. Po prze dza go wcze śniej do ko na ny akt
wy bo ru sie bie, któ ry za czy na dro gę roz wo ju Jed nost ki. „Je śli czło -
wiek po znał i wy brał sa me go sie bie, – pi sze Kier ke ga ard – wów -
czas za czy na się pro ces je go sa mo re ali za cji; po nie waż pro ces ten
ma prze bie gać, opie ra jąc się na je go wol no ści, więc czło wiek mu si
wie dzieć, co ma urze czy wist nić. To, co czło wiek chce urze czy wist -
nić, to oczy wi ście on sam, je go ide al na jaźń, któ rej nie mo że ni -
gdzie in dziej zna leźć, jak tyl ko w so bie”33. Etyk po przez czy ny pra -
gnie zwy cię sko przejść przez pró bę wier no ści do bru i w ten spo sób
prze kształ cić ca łe swo je ist nie nie w eg zy sten cję. Istot ną ro lę peł ni
tu taj ka te go ria po wtó rze nia, dzię ki któ rej czło wiek mo że być wier -
nym so bie i po zo sta wać wier nym wo bec in ne go. „Kto wy brał i od -
na lazł sie bie w spo sób etycz ny, ten okre ślił sie bie w ca łej swo jej
kon kret no ści”34. War to ści mo ral ne są ka te go ria mi po wszech ny mi,
dla te go eg zy sten cja sta dium etycz ne go za kła da urze czy wist nia nie
norm ogól nych. Ży cie w ma łżeń stwie, ży cie za wo do we, spo łecz ne,
a na wet re la cje przy jaź ni do ma ga ją się wier no ści za sa dom etycz -
nym. Istot ną ro lę peł nią tu wol ność, od po wie dzial ność, wier ność i
obo wią zek, po wtó rze nie. Dzię ki nim ży cie po strze ga ne jest ja ko za -
da nie urze czy wist nia nia sie bie po przez re ali za cję war to ści. „Dla
czło wie ka – stwier dza Duń czyk – naj istot niej sze i je dy ne, co mo że
go oca lić, jest to, by w od nie sie niu do wła sne go ży cia nie był oj czy -
mem, lecz oj cem”35.

W świe tle po wy ższych po glą dów wy raź nie mo żna do strzec od -
po wiedź na py ta nie: co umo żli wia, a co za gra dza dro gę pa idei. Wy -
cho wa nie czło wie ka, we dług Kier ke ga ar da, ja wi się ja ko pro ces bu -
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31 Por. tenże, Albo-Albo, t. 1, tł. J. Iwaszkiewicz, Warszawa 2010, s. 20.
32 Tamże, s. 19.
33 Tenże, Albo-Albo, t. 2, dz. cyt., s. 319.
34 Tamże, s. 323.
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do wa nia we wnętrz ne go świa ta, któ ry ma stać się pod sta wą wszel -
kie go dzia ła nia ze wnętrz ne go – kon kret nych czy nów czło wie ka. 

5. Pa ide ia a wia ra 

Naj wię cej miej sca w swej twór czo ści po świę cił Kier ke ga ard
sta dium re li gij ne mu. Pod dał on bez li to snej kry ty ce chrze ści jań stwo,
któ re do strze gał wo kół sie bie. Za rzu cał mu po wierz chow ność, brak
po wa gi, ru ty nę i oszu stwo. Re li gia sta ła się tym, czym ni gdy nie po -
win na by ła się stać, ro dza jem opium dla lu du, jed na kże Duń czyk
zu peł nie ina czej in ter pre to wał by to zda nie, niż czy nił to Marks.
Kier ke ga ard nie ne gu je war to ści wia ry, ja ko od nie sie nia Jed nost ki
do Trans cen den cji, prze ciw nie, wal czy o to, by wie rze przy wró co no
na le żną jej god ność i po wa gę. Je go kry ty ka re li gii do ty czy po staw
lu dzi, któ rzy czy nią z re li gii je dy nie po zór, sta ją cy się ni czym in -
nym jak tyl ko tra gicz ną śmiesz no ścią. Ta ka re li gia nie ma nic
wspól ne go z bo jaź nią i drże niem Abra ha ma, ży cio wą pró bą Hio ba,
a co naj gor sze, nic jej nie łą czy z eg zy sten cją Je zu sa Chry stu sa. W
re li gię wdar ło się kłam stwo eg zy sten cjal ne, sa mo oszu stwo, hi po -
kry zja. Spra wa po sia da ją ca zna cze nie naj wa żniej sze sta ła się nie
czym in nym, jak tyl ko igrasz ką i kpi ną. „To, z czym się ma do czy -
nie nia, nie jest chrze ści jań stwem, lecz nie sa mo wi tym złu dze niem,
oma mem (Sand se be drag), a lu dzie, choć są wła ści wie po ga na mi,
ży ją w bło gim prze świad cze niu, że są chrze ści ja na mi”36. Jak So kra -
tes miał na uwa dze uka zy wa nie cno ty w ja snym i wy raź nym od -
dzie le niu jej od ilu zji i wszel kich fał szy wych po do bieństw, tak
Kier ke ga ard od krył, że naj wa żniej szym je go za da niem, któ re ma do
wy ko na nia „jest usu nię cie te go złu dze nia”37, w któ rym ży ją chrze -
ści ja nie. „Mo im zda niem bę dzie: – wy zna je w Nie nau ko wym za -
my ka ją cym post scrip tum – wszę dzie spię trzać trud no ści”38.

Wia ra we dług Kier ke ga ar da nie jest sys te mem, do gma tem, wie -
dzą, obiek tyw no ścią, czymś, cze go mo żna się na uczyć. Wia ra nie jest
po to, aby coś zro zu mieć (cre do ut in tel li gam). Wia ra jest za ufa niem

35 Tamże, s. 328.
35 S. Kierkegaard, Okruchy filozoficzne. Chwila, dz. cyt., s. 165. 
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Bo gu po nad wszyst ko i nie za le żnie od wszyst kie go. Na wet wte dy,
gdy ro zum krzy czy w czło wie ku i wzy wa do pro te stu, za wie rze nie
Bo gu sta je się eg zy sten cjal ną pró bą wia ry. Wia ra u Kier ke ga ar da jest
ab so lut ną uf no ścią wo bec Bo ga, dla te go „by w Nie go wie rzyć, trze -
ba za cząć od uni że nia”39. W Bo jaź ni i drże niu Kier ke ga ard okre śla je
ja ko akt nie skoń czo nej re zy gna cji. „Kto nie prze szedł przez ten wy -
si łek, nie mo że po siąść wia ry; do pie ro w nie skoń czo nej re zy gna cji
sta je się dla mnie ja sna wiecz na war tość mo jej isto ty i wte dy do pie ro
mo że być mo wa o ogar nię ciu eg zy sten cji świa ta si łą wia ry”40. 

Kier ke ga ard od rzu ca war tość ja kich kol wiek ro zu mo wych prób
udo wad nia nia Bo ga. Z ca łą kon se kwen cją od rzu cił by ta kże wszel -
kie po my sły przy po mi na ją ce słyn ny za kład Pas ca la. „Wia ra to coś
zu peł nie in ne go. Nie wol no (…) żad ne mu czło wie ko wi wma wiać
(…), że wia ra to rzecz bła ha al bo spra wa ła twa, jest to bo wiem
rzecz bar dzo wiel ka i trud na”41. Gdy cho dzi o wia rę Kier ke ga ard
kro czy da lej niż So kra tes. Ateń czyk wie dział przy naj mniej o wła -
snej nie wie dzy42. W przy pad ku wia ry ma się do czy nie nia z cre do,
qu ia ab sur dum. Dla te go nie ma wia ry bez ry zy ka43, ona jest sko -
kiem, ona „tam się za czy na, gdzie my śle nie się koń czy”44. Gdzie jest
ro zum tam jest wie dza, gdzie jest ab surd, tam po ja wia się mo żli -
wość wia ry. Ale wie rzyć wbrew ro zu mo wi, to jest mę czeń stwo45.
Wy raź nie mo żna do strzec, że dla Kier ke ga ar da wia ra jest praw dą
eg zy sten cjal ną, spo so bem ist nie nia, któ ry ozna cza ży cie opar te na
we wnętrz nym bez gra nicz nym za ufa niu wo bec Bo ga.  

Pa ide ia w tym uję ciu ozna cza sta wa nie się na śla dow cą Chry stu -
sa, „wszak nie ta kim ma lo wa nym i mi łym na śla dow cą, któ ry wy ko -
rzy stu je fir mę (tj. imię Je zu sa Chry stu sa) i uwa ża mę kę Chry stu sa

37 Tamże.
38 Tenże, Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych, dz. cyt., s. 197.
39 Tenże, Wprawki do chrześcijaństwa, tłum. A. Szwed, Kęty 2002, s. 39.
40 Tenże, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, dz. cyt., s. 46. 
41 Tamże, s. 53
42 Por. K. P. Liessmann, Sören Kierkegaard zur Einführung, Hamburg 1999, s. 102.
43 Por. S. Kierkegaard, Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych,

dz. cyt., s. 197.
44 Tenże, Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć, dz. cyt., s. 55.
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za coś, co wy da rzy ło się wie le, wie le wie ków te mu: nie, by cie na -
śla dow cą Chry stu sa ozna cza, że two je ży cie bę dzie bar dzo po dob -
ne do Je go ży cia, na ile ży cie czło wie ka mo że być po dob ne”46. Ży -
cie Chry stu sa, Sy na umi ło wa ne go, sta ło się na zie mi dro gą krzy ża i
cier pie nia. Kier ke ga ard, a póź niej ta kże Vik tor Emil Frankl, zwra -
ca ją uwa gę na to, że czło wiek to ho mo pa tiens. Kto pró bu je o tym
nie pa mię tać, ten od wra ca się od praw dy, ucie ka od sie bie. „My
wszy scy [lu dzie] – pi sze Kier ke ga ard – je ste śmy isto ta mi cier pią cy -
mi; ale zo stać szczę śli wy mi w cier pie niu, po pa trz cie, to jest to, do
cze go dą ży my”47. Nie na le ży Kier ke ga ar da trak to wać ja ko prze ciw -
ni ka ludz kie go szczę ścia, wzy wa ją ce go do cier pięt nic twa. Prze ciw -
nie, je go fi lo zo fia wy cho wa nia bie rze ra czej pod uwa gę wszyst kie
mo żli we aspek ty i jest osa dzo na na re al nym pod ło żu oraz głę bo kiej
zna jo mo ści czło wie ka. W prze strze ni re li gii, któ ra ozna cza za ufa -
nie Bo gu, to sam Bóg jest wy cho waw cą, a czło wiek jest „uczniem
Bo ga”48. Pi sze Kier ke ga ard: „(…) Bóg jest wy cho wa niem. Ale
praw dzi we wy cho wa nie mu si być wła śnie w rów nym stop niu su ro -
we, w ja kim jest ono ła god ne, i od wrot nie. (…) W ta ki spo sób Bóg
jest wy cho waw cą, Je go mi łość jest naj więk szą ła god no ścią i naj -
więk szą su ro wo ścią”49. Bóg trak tu je czło wie ka po wa żnie, a za tem i
czło wiek ni gdy nie po wi nien z Bo ga drwić. 

6. Za koń cze nie

Søren Kier ke ga ard świa do mie nie two rzył fi lo zo ficz ne go sys te -
mu. Uwa żał, że nie do sko na ło ścią naj bar dziej na wet do sko na łe go
sys te mu jest je go wła sna do sko na łość. Stwo rzył in ny spo sób nar ra -
cji fi lo zo ficz nej – otwar tej, ro zu mia nej ja ko przed mo wa do mo wy
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45 Por. tenże, Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych, dz. cyt.,
s. 242.

46 Tenże, Wprawki do chrześcijaństwa, dz. cyt., s. 94. 
47 Tenże, Nienaukowe zamykające post scriptum do Okruchów filozoficznych, dz. cyt., s. 441.
48 Tenże, Pojęcie lęku, dz. cyt., s. 164. 
49 Tenże, Czyny miłości, dz. cyt., s. 355. 
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wła ści wej, któ rą ma stać się eg zy sten cja Jed nost ki. Ma jąc na uwa -
dze gno thi se au ton, na le ży dą żyć do Er leuch tung der Exi stenz – do
roz ja śnie nia eg zy sten cji (wy ra że nie Kar la Ja sper sa). Nie cho dzi
jed nak o zdo by wa nie wie dzy, lecz o spo sób ist nie nia. „Za da nie su -
biek tyw ne go my śli cie la po le ga na tym, by sie bie sa me go zro zu mieć
w eg zy sten cji”50. 

Na po cząt ku zo sta ło po sta wio ne py ta nie: Co eg zy sten cjal na
myśl Kier ke ga ar da wno si do współ cze snej fi lo zo fii wy cho wa nia?
Od po wiedź za wie ra trzy ele men ty. Po pierw sze, do współ cze snej
re flek sji pe da go gicz no -wy cho waw czej Kier ke ga ard wno si eg zy -
sten cjal ny kon tekst ro zu mie nia Jed nost ki:

– ka żdy czło wiek jest war to ścią,
– ka żdy czło wiek jest je dy ny w swo im ro dza ju, jest nie po wta -

rzal ny i nie do za stą pie nia,
– ka żdy czło wiek za wsze, nie za le żnie od oko licz no ści, jest pod -

mio tem, 
– ka żdy czło wiek za wie ra w so bie bo gac two ży cia we wnętrz ne go.

Po dru gie, wska zu je na istot ne zna cze nie, dla wła ści we go roz -
wo ju czło wie ka, ro zu mie nia ta kich po jęć jak:

– praw da by cia,
– lęk,
– wol ność,
– od po wie dzial ność,
– po wtó rze nie,
– pró ba,
– skok eg zy sten cjal ny,
– ry zy ko,
– wier ność,
– obo wią zek.

Po trze cie pa ide ię uka zu je ja ko kon kret ną, re al ną, świa do mą
pra cę nad so bą, a jej naj więk szy mi wro ga mi są le ni stwo, za du fa nie,
uciecz ka od wy zwań, wy ma gań i od po wie dzial no ści.

..................................................................................................
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Eg zy sten cja ja ko pa ide ia ozna cza u Kier ke ga ar da roz wój ja ko
doj rze wa nie do wiecz no ści, „a tyl ko ten, kto mil czy, mo że stać się
na praw dę kimś. Tyl ko ten, kto po tra fi praw dzi wie ko chać, na praw dę
jest czło wie kiem. Tyl ko ten jest twór cą, kto po tra fi ka żdym wy ra -
zem na zwać swą mi łość. Tyl ko ten jest praw dzi wym twór cą, kto po -
tra fi dać wy raz mi ło ści”51. Tyl ko ten na praw dę eg zy stu je ja ko Jed -
nost ka.

26 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 4/2012
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PA IDE IA IN DER PHI LO SO PHIE VON SØREN KIER KE GA ARD

ZU SAM MEN FAS SUNG

Phi lo so phie von Søren Kier ke ga ard spielt bis heu te eine wich ti -
ge Rol le so wohl in Phi lo so phie als auch in Psy cho lo gie (Exi stenzp -
sy cho lo gie) und Päda go gik (Exi stenzpäda go gik). In die sem Ar ti kel
wur de die Fra ge ge stellt: Was brin gen exi sten tiel le Be trach tun gen
von Sřren Kier ke ga ard für die ge genwärti ge Erzie hung sphi lo so phie? 

Ein Schlüssel be griff  ist hier ein grie chi sches Wort: Pa ide ia. Es
bez e ich net einen Pro zess der Erzie hung des Men schen durch be -
wus ste Be stre bun gen zur Ver wir kli chung einer Idee. Der wah re
Weg – nach Kier ke ga ard – führt zu dem ethi schen und re li giösen
Sta dium. Die ästhe ti sche En twic klungs stu fe führt zur Verz we -
iflung. Für Kier ke ga ard ist Pa ide ia eine Art und We ise ein wah rer
Mensch zu wer den. Die se Exi stenz ist mit in ne rer Ve ran twor tung,
Fre ihe it, Treue und Pflicht ver bun den. Die Pro ble me, über die Kier -
ke ga ard ge schrie ben hat, sind auch heu te nicht nur ak tu ell, son dern
auch für Erzie hung sphi lo so phie sehr wich tig.
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Na ta liya Lo sye wa, Da ria Gu bar*

HU MA NI STYCZ NE IDEE RO SYJ SKICH I UKRA -
IŃ SKICH PE DA GO GÓW W XIX I XX WIE KU

1. Введение 2. Истоки гуманизма в трудах русских и

украинских педагогов 3. Наследие русских педагогов-

гуманистов  ХІХ - первой половины ХХ вв. 4. Идеи свободного

воспитания Л. Толстого 5. Гуманистические взгляды

украинских педагогов ХІХ - первой половины ХХ вв. 6. Выводы.

Abs trakt
Tekst Hu ma ni stycz ne idee ro syj skich i ukra iń skich pe da go gów

w XIX i XX wie ku sta no wi prze gląd ro syj skiej i ukra iń skiej my śli
pe da go gicz nej do 1917 ro ku. Au tor ki nie tyl ko oma wia ją sta no wi -
ska uczo nych te go okre su, ale i wy ka zu ją, że ich hu ma ni stycz ne
idee sta no wią ta kże wy zwa nie dla współ cze snej teo rii wy cho wa nia.
W ni niej szej roz pra wie Au tor ki pre zen tu ją mię dzy in ny mi sta no wi -
sko: W. Bie liń skie go, T. Gro now skie go, N. Do bro lin ko wa, W. Ko ro -
len ki, N. Kor fa, N. Ko ciu biń skie go, P. Les gra fta, N. Pi ro go wa, 
L. Toł sto ja, K. Uszyń skie go i I. Fran ko.

Sło wa klu czo we: hu ma nizm, hu ma ni stycz ne idee, pe da go dzy ro -
syj scy i ukra iń scy XIX i XX wie ku.
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Darya Gubar is a postgraduate student at the Department of Mathematics, Donetsk
National University (Ukraine). She received her M. Sc. in 2010. Major research
interests: Non-directive teaching, humanization in education, teaching mathematics in
higher school.
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1. Введение

Гуманистические идеалы добра, красоты, истины,
справедливости, равноправных отношений между людьми
давно вошли в золотой фонд человеческой  культуры. Сегодня
вновь возрос интерес к реализации гуманистических идеалов в
таких социальных институ тах, как семья, современная
массовая школа, учреждения дополнительного и профес -
сионального образования, функционирующ их в динамично
изменяющемся мире – с его противоречиями глобального
характера, угрозой социально-экономического кризиса.

Обращение к истории гуманистических идей актуально для
всех, кого волнует современное состояние вопросов
образования, в силу необходимости исследовать тот
фундамент, на котором общес тво собирается строить свое
будущ ее. 

Эволюция идей гуманизма в педагогической теории и
практике происходила и происходит на всем протя жении
развития человечес тва и отражается как в мировых,
глобальных проблемах общес тва, так и в индивидуально-
личностных проблемах, касающ их ся отдельно взятого
человека. Гуманистические идеи касаю тся взаимоотношений
людей в общес тве, в семье, в образовательных учреждениях, а
также вопросов сохранения физического и духовного
состояния участников образовательного и воспитательного
процессов, их социального благополучия1.
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2. Истоки гуманизма в трудах русских и украинских

педагогов

В Россию идеи гуманизма проникли в XV – XVI вв. и со
временем трансформировались в русскую гуманистическую
традицию. Искания интеллигенции отразились не только в
философских, но и в педагогических трудах.

В образование гуманистические идеи ввела Екатерина ІІ,
внимательно изучая опыт организации образования в ведущ их
странах Западной Европы и важнейшие педагогические идеи
своего времени. Например, в России в XVIII веке были хорошо
известны труды Я. А. Коменского, «Мысли о воспитании» 
Дж. Локка. Отс юда появилась новая формулировка задач
школы: не только учить, но и воспитывать. За основу брался
гуманистический принцип, зародившийся в эпоху
Возрождения: он исходил «из уважения к правам и свободе
личности» и устранял «из педагогики все, что носит характер
насилия или принуждения». С другой стороны,
воспитательная концепция Екатерины ІІ требовала
максимальной изоляции детей от семьи и передачи их в руки
учителя. 

Наиболее плодотворно гуманистическую концепцию
личности, свободной в своем самоопределении и
саморазвитии, способной к продуктивному преобразованию
себя самой с целью эффективной самореализации, раскрыл
украинский философ XVIII века Григорий Сковорода. 

Сегодня образ Г. Сковороды олицетворяет единство
высокообразованного, свободомыслящего народного
философа, просветителя и педагога. Теоретические
педагогические идеи и практическая просветительская
деятельность Г. Сковороды были основаны на лучших
достижениях славянской культуры, педагогики, философии и
народного творчес тва и отличались высоким уровнем
духовности, демократизмом и гуманизмом. Можно
утверждать, что педагогические взгляды Г. Сковороды стали
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объединением и концентрацией многолетнего
этнопедагогического опыта украинского народа. Заслуга 
Г. Сковороды заключается в том, что он, как через призму,
пропус тил через свой разум и сердце идеи народной
педагогики и отразил их в литературных и педагогических
сочинениях, практической деятельности. О нем еще при
жизни, слагались легенды, как об украинском Сократе.
Идеальный педагог у него трактуется с помощью идей
сократовской «маевтики»: задача наставника – не внушение, не
интеллектуальный диктат, а неназойливая, деликатная помощь
ученику, который занят «поиском истинного призвания».

Но наиболее успешно гуманистические традиции русской и
украинской педагогики развивались во второй половине XIX в.
(В. Белинский, Т. Грановский, Н. Добролюбов, В. Короленко,
Н. Корф, Н. Коцюбинский, П. Лесгафт, Н. Пирогов, Л. Толстой,
К. Ушинский, И. Франко) Отмена крепостного права,
буржуазные реформы, проведенные в течение 60-70-х гг. XIX
в. сущ ес твенно активизировали процес сы общес твенного
развития в целом и сис темы образования в частности.

Своеобразной чертой русской культуры второй половины
XIX в. был относительно низкий уровень элементарной
грамотности подавляющ его большинства населения в России и
необыкновенно высокие темпы развития науки, которая
достигла в это время больших успехов. Среди выдающ их ся
ученых этого периода можно отметить В. Вернадского, 
С. Ковалевскую, Н. Лобачевского, Д. Менделеева, 
И. Мечникова, И. Павлова, А. Попова, И. Сеченова, 
А. Столетова, К. Циолковского, П. Чебышева и других.

В основе методико-педагогической теории Николая
Лобачевского, выдающ егося математика, создателя
неевклидовой геометрии, деятеля университетского
образования и народного просвещения, лежало постоянное
внимание к воспитательным аспектам науки, поиски
философских основ научного знания, оптимальных
педагогических средств и путей передачи знаний. Вопросы,
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свя занные с обучением в школе, сис тематизированы 
Н. Лобачевским в работе «Наставления учителям математики в
гимназиях». 

Поистине фантас тическими могли казаться современникам
идеи преподавателя калужской гимназии Константина
Циолковкого, впервые предложившего проект освоения
околоземного пространства с помощью аппаратов,
приводимых в движение реактивными двигателями, и по праву
считающ егося отцом современной космонавтики.

Особое место в русской науке рубежа ХІХ – ХХ веков
принадлежит Владимиру Вернадскому, академику
Петербургской Академии Наук. Для деятельности 
В. Вернадского характерны широта научных интересов,
междисциплинарный подход к научным проблемам,
философский, поистине глобальный взгляд на перспективы
развития человечес тва. Он стал родоначальником геохимии,
биогеохимии, радиогеологии. Им было разработано учение о
ноосфере – новом эволюционном состоянии биосферы
(охваченной жизнью поверхности Земли), при котором одним
из решающ их факторов ее развития становится разумная
деятельность человека.

Перед самой революцией 1917 года под руководством
Павла Игнатьева были разработаны основы так и не
состоявшейся новой образовательной реформы. Ее основными
идеями были: привлечение общес твенности к управлению
образованием; автономия школ и расширение прав органов
местного самоуправления в сфере образования; поощрение
частной инициативы; создание единой школы с
преемственностью всех ее ступеней; отделение школы от
церкви; содействие развитию национального образования;
всеобщее обязательное начальное образование; совместное
обучение мальчиков и девочек; свобода преподавания и отмена
цензуры учебников; обновление содержания образования. 

Анализируя труды основных деятелей этого периода
рассмотрим педагогические идеи этой реформы.
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Добролюбов Н. А., Избранные педагогические сочинения, Москва 1986, С. 132-134.
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3. Наследие русских педагогов-гуманистов  ХІХ – первой

половины ХХ вв.

Сторонником гуманистических идей в образовании был
Виссарион Белинский (1811-1848) – литературный критик,
публицист, философ. В центре его педагогических
размышлений стоит личность как индивидуальное целостное
единство всех псих ических свойств человека. Первейшей
задачей образования В. Белинский считал привитие детям
любви к Родине, ее природе, языку, истории через обучение
гуманитарным наукам, способству ющим, по его мнению,
«очеловечиванию» людей2. 

В русской педагогике дореволюционного периода были
яркими идеи Николая Добролюбова (1836-1861), изложенные в
ряде статей и литературно-критических работ («О воспитании
авторитета в воспитании», «Основные законы воспитания»).
Целью воспитания известный критик называл формирование
активной личности, способной применить «выс шие
человеческие убеждения» в реальной жизни. Им были
сформулированы основные направления нового типа
воспитания, которое было призвано противостоять
официальной педагогике, нивелирующ ей своеобразие
личности. В центр такого воспитания Н. Добролюбов помещал
заботу о личности ребенка, его всестороннем развитии. Исходя
из принципа антропологизма, полагал, что человек – это
«нераздельное целое сущ ес тво», и потому нельзя обособлять
умственное, физическое и нравственное воспитание3. 

Известный русский теоретик-методист Владимир Стоюнин
свя зывал недостатки современной ему школы с ее
космополитизмом, с отсу тс твием у нее национальных черт. Он
активно развивал идеи гуманизма в образовании и воспитании,
демократизма в школе, воспитания человека-гражданина.
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Методические идеи В. Стоюнина базировались на принципе
воспитывающ его обучения. Сущ ес твенное влияние на
развитие педагогической мысли в России оказали его труды по
истории педагогики и народного образования. Наиболее
серьезными пороками русской жизни В. Стоюнин считал
низкий культурный уровень, недостаточное развитие чувс тва
законности, общес твенной нравственности. Противостоять
бескультурью, по мнению В. Стоюнина, должно прежде всего
воспитание и школа должна стать основой воспитания
нравственности, развивая у учащ их ся чувс тво неразрывной
духовной свя зи с народом4. 

К проблемам воспитания личности в своем творчес тве
постоянно обращался Николай Чернышевский. Он
руководствовался антропологическим подходом к
воспитанию, считая человека выс шим созданием природы,
формируемого под воздействием общес твенных,
экономических, семейных факторов. Мысль о социальной
обусловленности воспитания легла в основу педагогического
идеала Чернышевского: новый человек должен быть
всесторонне развитым преобразователем мира, исполненным
высоких стремлений, готовым на жертву во имя общес -
твенного блага. Н. Чернышевский считал одним из ведущ их
свойств человека активность, а важным источником
активности – потребность в ней5. 

Заметим, что реализация гуманистических идей в
педагогической практике невозможна без учета
психологических и физиологических особенностей учащ их ся
(В. Бехтерев,  П. Лесгафт). Знаменитый основатель первой в
России лаборатории экспериментальной психологии
Владимир Бехтерев определил новые методы психолого-
педагогических исследований, разработал теорию поведения,

4
Коджаспирова Г. М., История образования и педагогической мысли: таблицы,

схемы, опорные конспекты, Москва 2003, С.128.
5 Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX - нач. XX в.

/ Отв. ред. Э. Д. Днепров. – Москва, 1991. –  С. 154.
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исследовал рефлекторную деятельность ребенка раннего
возраста (до 3-4 лет). По мнению В. Бехтерева, воспитание
разносторонне развитой личности требует совершенствования
форм и методов учебной и воспитательной работы,
важнейшими среди которых являю тся внушение, пример,
поощрение, убеждение. Петр Лесгафт – педагог, врач, один из
основоположников школьной гигиены и врачебно-
педагогического контроля в физическом воспитании. В своей
концепции процес са обучения раскрыл дидактическое
значение ощущений, восприятий, представлений, обобщений и
их проверки деятельностью. П. Лесгафт выделил в жизни
человека пять основных периодов и вывел определенные
правила воспитания в каждом из них. Так, например, в раннем
возрасте (до школы) П. Лесгафт считал необходимым
соблюдение гигиены, соответс твие между словом и делом
воспитателя,  уважение ребенка и права его личной
неприкосновенности. 

Поистине революционными для своего времени были идеи
известного русского педагога, психолога, историка педагогики
Петра Каптерева. Педагогическая и научная деятельность 
П. Каптерева (около 40 монографий и более 500 статей) – целая
эпоха в области педагогической мысли России конца XIX –
начала XX века.  Он разрабатывал идеи дошкольной
педагогики и семейного воспитания, дидактики, истории
педагогики, педагогической психологии. Под его редакцией
была создана первая в России «Энциклопедия семейного
воспитания и обучения». Общим основанием педагогики 
П. Каптерев считал антропологию (прежде всего физиологию
и психологию). Он подчеркивал и обосновывал необходимость
вариативности общеобразовательных школ, дифференциацию
учебных курсов и всей структуры учебного процес са. Именно
им был введен термин  «педагогический процесс» как процесс
саморазвития личности. «Настоящий, не искаженный
педагогический процесс – пишет П. Каптерев – в одно и то же
время и свободен и необходим, потому что есть процесс
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саморазвития. Если же воспитание и образование бывают
принудительными, то нечего и говорить о самодеятельности –
это значит петь мотив из другой оперы, совершенно
различной, это значит соединять несоединимое»6. 

Поразительно, как в конце XIX в. сам Каптерев
практически теми же словами, что и современные
исследователи, подчеркивает проблемы в образовании: «В
школах главное внимание обращается на обучение, а в
обучении на успехи, на результаты. Учатся хорошо, дурно или
посредственно – вот главный преобладающ ий интерес школы;
имеет хорошие способности, слабые или средние – это другой,
уже дальнейший интерес. Но школа мало интересуется самим
процессом приобретения сведений учащимися, той степенью
напряжения, энергии и настойчивости, которую обнаруживает
учащ ийся при занятиях». Иными словами, П. Каптерев
формулирует один из основных принципов современной
личностно-ориентированной парадигмы образования:
оценивать нужно не столько знания, умения и навыки ученика,
а в какой степени развиваются его личностные качес тва и
способности в процес се обучения. Он пишет: «школа весьма
мало интересуется тем внутренним процессом, которым учащ -
иеся достигают знания. Но главное – это то, что совершается в
душе учащ егося, что он переживает внутри себя, работает он
над своим усовершенствованием или нет, развивается его
способность самоуправления или не развивается»7. 
П. Каптерев призывает ориентироваться не на
«исполнительность и послушание», а на «развитие способности
самоуправления и разумной мотивировки своих действий». 

Отметим, что современные педагоги руководствую тся
идеями, высказанными П. Каптеревым около века назад. Речь
идет о необходимости «поставить акцент основных целей
обучения не столько на формирование знаний, умений и

6 Каптерев  П. Ф., Избранные педагогические сочинения, Москва 1982, С. 157.
7 Ibidem. C. 208.
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навыков, сколько на воспитание личности как носителе этих
знаний, умений и навыков»8.

4. Идеи свободного воспитания Л. Толстого

Великий русский писатель Лев Толстой (1828-1910) считал
образование народа важнейшим делом своей жизни: «А дело
не то, что первой важности, а самое важное в мире, потому что
все, что мы желаем осущ ес твить, может осущ ес твиться только
в следующ их поколениях»9. Мировоззрение Л. Толстого было
противоречивым и в различные периоды его жизни оно во
многом определяло его педагогические взгляды и
деятельность. 

Первый период (1859-1862) свя зан с благотворительной
деятельностью по открытию школ для крестьянских детей,
созданием школы свободного воспитания, резкой критикой и
отрицанием сущ ес тву ющ ей школы, пропагандой идей
свободного воспитания и их реализацией в Яснополянской
школе. В этой школе Л. Толстым была предпринята попытка
реализовать на практике идеи свободного воспитания. Вот
отрывки из журнала «Ясная поляна» (март -апрель 1862 г.):
«Уроков на дом не задают… Никакого урока, ничего
сделанного вчера, он (ученик) не обязан помнить нынче. Его не
мучит мысль о предстоящем уроке». «Учителя составляют
планы преподавания на будущую неделю. Планы эти каждую
неделю не исполняю тся, а изменяю тся сообразно требованию
учеников».

Отметим, что идеи Л. Толстого свободного воспитания
тесно перекликаются с идеями недирективного (личностно-
ориентированного) обучения К. Роджера, высказанными
знаменитым психологом в 50-е годы ХХ века10.

8 Losyewa N., Twórcza samorealizacja podmiotu procesu pedagogicznego, „Zeszyty
Naukowe SWPR – Seria Pedagogiczna”, 5-6 (2012-2011) 2-3, C. 44. 

9 Толстой Л. Н., Педагогические сочинения, Москва 1989, С. 50.
10  Rogers C., On Becoming a Person: A Therapist's View of Psychotherapy, London1961.
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Второй период (70-е годы  ХІХ века) был богат на
методическую деятельность Толстого. Он свя зан с написанием
«Азбуки», «Новой азбуки», «Книги для чтения», составлением
курса арифметики. 

В основе воспитания и образования третьего периода (80-
90-е годы) деятельности Л. Толстого лежит «толстовская»
религия: признание, что человек носит Бога в самом себе,
всеобщая любовь к людям, всепрощение: «Религия есть
единственное законное и разумное основание воспитания».

Во всем творчес тве Л. Толстого на первом месте стоит
глубокая любовь и уважение к ребенку, гуманистический
подход к его воспитанию: «Родившись, человек представляет
собой первообраз гармонии, правды, красоты и добра». Он
одним из первых высказал мысль о несостоятельности
абстрактной педагогики, оторванной от практики: «Школа
хороша только тогда, когда она осознала те основные законы,
которыми живет народ». Подчеркивал, что школа должна
давать детям широкий круг знаний, всесторонне развивать их
творческие силы11.

Большую роль в обучении Л. Толстой придавал мотивации,
считал, что учение должно основываться на интересе: «Всякое
учение должно быть ответом на вопрос, поставленный
жизнью». Он призывает к творческому поиску, эксперименту.
Школа может стать орудием образования только тогда, «когда
каждая школа будет, так сказать, педагогической
лабораторией…»12.

11 Шаталов А. А., Проблема народной школы в педагогике Л. Н. Толстого, Москва
1995, С. 28.

12 Толстой Л. Н., Педагогические сочинения, Москва 1989, С. 130-132.
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5. Гуманистические взгляды украинских педагогов ХІХ -

первой половины ХХ вв.

Украинское образовательное движение ХІХ – первой
половины ХХ вв было час тью общенационального движения
за экономическое, политическое и культурное
самоопределение Украины. Среди выдающ их ся фигур этого
периода, которые боролись за воплощение гуманистических
идей национальной школы, были К. Алчевская, Г. Ващенко, 
Б. Гринченко, Т. Лубенец, Н. Пирогов, С. Русова, К. Ушинский,
И. Франко и другие.

Родоначальником научной педагогики в России по праву
считается украинец по происхождению Константин Ушинский.
Сторонник гуманизации и демократизации народного
образования, он утвердил в качес тве основы своей
педагогической сис темы идею воспитывающ его обучения. К.
Ушинскому принадлежат многочисленные труды по
педагогике и учебники для школ, выдержавшие десятки
изданий. В его педагогическом наследии условно можно
выделить несколько важнейших проблем, первой из которых
является разработка педагогической антропологии. Основная
идея проблемы высказывалась еще в первых его статьях, а
получила свое завершение в его главном труде «Человек как
предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии». В
предисловии автор пишет: «Если педагогика хочет воспитать
человека во всех отношениях, то она должна, прежде всего,
познать его тоже во всех отношениях»13. 

Вторая проблема, лежащая в основе педагогической сис -
темы К. Ушинского – идея народности воспитания. «Есть одна
только, общая для всех, прирожденная наклонность, на
которую всегда может рассчит ывать воспитание: это то, что мы

13 Ушинский К.Д., Педагогические сочинения, В 6 т. Т. 5/Сост. С.Ф. Егоров. – Москва:
Педагогика, 1990. – 528 с.
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называем народностью»14. Под народностью он понимал
своеобразие каждого народа, обусловленное его историческим
развитием, географическими и природными условиями. 

Третья проблема педагогической сис темы К. Ушинского –
воспитание нравственных чувс тв. Воспитание должно
развивать, по мнению К. Ушинского, в ребенке гуманность,
честность и правдивость, трудолюбие, дисциплинированность
и чувс тво ответс твенности, формировать твердый характер и
волю, чувс тво долга. 

Указывая на необходимость учета возрастных
психологических особенностей детей, педагог дал ряд
конкретных методических рекомендаций по развитию
внимания, памяти учащ их ся. Учит ывая, что «дитя мыслит
формами, красками, звуками, ощущениями», К. Ушинский
считал наглядность одним из важнейших принципов обучения,
ибо единственным источником наших знаний может быть
«опыт, сообщаемый нам посредством внешних чувс тв».
Педагог подчеркивал, что детей надо знакомить со всеми
сторонами предмета или явления, что знания должны
складываться в определенную сис тему. 

В области общей дидактики К. Ушинским были
сформулированы десять требований успешного обучения:
своевременность, постепенность, органичность, постоянство,
твердость усвоения, ясность, самодеятельность учащ их ся,
отсу тс твие чрезмерной напряженности и чрезмерной легкости,
нравственность, полезность. 

В своей дидактической сис теме великий педагог много
места уделил уроку как основной форме организации учебного
процес са, сформулировал ряд требований к нему:
целенаправленность, законченность, разнообразие
используемых методов.

14 Українська афористика Х-ХХ ст. Під загальною редакцією Івана Драча та

Володимира Черняка. - Київ, Видавничий центр «Просвіта», 2001. – С. 238.
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К. Ушинский предъявляет высокие требования к учителю.
Прежде всего, это должен быть убежденный человек,
овладевший педагогической теорией на основе широкого
общего образования. Он должен быть высоконравственным
человеком, любя щим свою Родину, народ, детей. Педагог
обязан хорошо знать своих воспитанников, изучать их
индивидуальные особенности, быть тактичным, находчивым,
умело определять меры педагогического воздействия на
детей15. В статье «Проект учительской семинарии» (1861) 
К. Ушинский подробно разработал план подготовки учителей
для начальной школы и первым высказал мысль об открытии
педагогических факультетов в отечес твенных университетах.
Его личность, статьи и книги оказали огромное влияние на
современников.

Большой вклад в отечес твенную педагогику внес общес -
твенный деятель, хирург и педагог Николай Пирогов (1810-1881).
Свое педагогическое кредо он выразил в статье «Вопросы жизни»
(1856). Взяв за основу идеи французского писателя и педагога 
Ж.-Ж. Руссо, Пирогов выдвинул в качес тве главной
воспитательной цели формирование высоконравственной
личности с широким интеллектуальным кругозором. Он считал
необходимым перестройку всей сис темы образования на основе
принципов гуманизма и демократизма, на основе научного
подхода и учета преемственности всех ступеней образования.
Главным действу ющим лицом в реформированной
образовательной сис теме, по мнению Н. Пирогова, должен был
стать новый учитель, стремящийся осмыслить мир ребенка16.
Основное место в педагогическом наследии Н. Пирогова
занимают вопросы самопознания личности посредством
воспитания. Он считал, что каждой личности свойственна
постоянная борьба внутренней (биологической) и внешней
(общечеловеческой) природы, и единственный способ привести к
гармонии природное и общес твенное в человеке – это воспитание.

15 Жадько В., Український некрополь, Київ 2005, С. 316.
16 Пирогов Н. И., Избранные педагогические сочинения, Москва  1985, C. 144.
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Под влиянием педагогического наследия К. Ушинского
известный украинский педагог Кристина Алчевская (1841-
1920) в своих произведениях следовала его принципам
обучения и воспитания: учеников воскресных школ учили
грамоте звуковым (аналитико-синтетическим) методом,
широко применялась наглядность в изучении языка,
арифметики, географии, естес твознания и истории, в школах
были библиотеки и каталоги книг для учащ их ся и учителей, на
заседаниях учителей обсуждались важные вопросы
педагогической и методической тематики.

Свои педагогические взгляды и опыт преподавания 
К. Алчевская осветила в книгах: «Что читать народу?»,
«Программа по всем предметам для взрослых и малолетних
учеников», «Полгода из жизни воскресной школы» и других.

Наследие великого украинского писателя и общес твенного
деятеля Ивана Франко включает более ста научных и
публицис тических трудов и художественных произведений,
посвя щенных освещению широкого круга педагогических
вопросов: состояние образования на украинских землях XIX -
-XX вв., воспитание молодежи, возрождение и развитие
украинской педагогической культуры, определение цели
воспитания. Он боролся за украинскую национальную школу
демократического характера и гуманистического направления,
отс таивал необходимость создания адекватных учебников
высокого научного уровня, проникнутых украинским
национальным духом. Большое значение придавал изучению
родного языка и литературы, фольклора и этнографии,
воспитательном значении детской литературы.

Цель образования, по мнению И. Франко, заключается в
обеспечении правильного умственного, нравственного
воспитания, ведущ ей задачей которого является формирование
сознательного украинца, с присущими ему патриотизмом,
высокой нравственностью, воспитанностью, хозяйс твенностью,
образованностью, профес сионализмом, физическим и эс -
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тетическим совершенством, выносливостью, предприимчивостью
и инициативой17. 

Он настаивал на сознательности обучения,
противопоставляя ее зубрежке и муштре. Большое внимание
уделял семейному воспитанию, роли матери. В статье
«Женщина-мать» отмечал, что именно мать отвечает перед
общес твом за воспитание детей, поэтому она должна создать все
условия, чтобы дети росли здоровыми, получили правильное
нравственное воспитание. И. Франко выступал в защиту
народных учителей, особое уважение проявлял к тем, кто любит
детей и готов отдать им свое сердце, умных и честных,
национально сознательных, мастеров педагогического дела18. 

Выдающ ийся украинский педагог и психолог София Русова
движущ ей силой развития личности считала все духовное в
человеке, поддерживая идеи Г. Сковороды. В фундаментальном
труде «Значение социальной психологии для воспитания»
ученый -психолог исследовала личность в контексте
деятельностного подхода, главным критерием которого является
значимость цели деятельности и смысла жизни. С. Русова
раскрывает и социально-психологический механизм развития
личности, определяет непосредственную взаимозависимость
социума и индивидуума. Принцип природосообразности, по ее
мнению, состоит в восприятии ребенком первого природного
примера – образа матери, а впоследствии – отца, брата,
окружающ их, героев сказок. Таким образом, заданием
воспитания является помощь ребенку избежать дисгармонии
между примером и действительностью19. 

Идея воспитания в коллективе – одна из ведущ их в
наследии педагога. Она была уверена, что только в детском
общес тве формируются нравственность, воля, мужес тво,
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17 Горак Р., Твого ім’я не вимовлю ніколи. Повість-есе про Івана Франка / Роман
Горак. – Київ: Видавничий центр «Академія», 2008. – 224 с.

18 Wacyk N., Ivan Franko, w: His Thoughts and Struggles, Нью-Йорк 1975.
19 Лосєва Н.М., Питання самореалізації в історії вітчизняної педагогіки (Київська

Русь – ХІХст.) // Педагогіка і психологія – № 4 (45). – 2004. – С. 83-92.
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целеустремленность. Вопрос нравственности рассматривала в
духе христианского учения о добре и зле, считая религию час -
тью воспитания. Среди методов нравственного воспитания
выделяла пример родителей, учителей; беседы, нравственные
упражнения, игры20.

Пят ьдес ят лет жизни посвя тил педагогической
деятельности украинский педагог, методист и общес твенный
деятель Тимофей Лубенец. Он написал более 30 учебников для
учеников начальных школ и методических пособий для
учителей («Книга для первоначального чтения в школе и
дома», «Хрестоматия для первоначального чтения и
письменных упражнений», «Педагогические беседы»,
«Зернышко», «О наглядном преподавании»). Т. Лубенец
обосновал психолого-педагогическую необходимость
обучения на родном языке, свя зи обучения с жизнью,
подготовки детей к трудовой деятельности. Выступал за
введение всеобщего обязательного начального обучения,
распространение образования среди взрослых, развитие
инициативы учителей и повышения их педагогического
мастерства. Отс таивал широкое и умелое использование
наглядности в обучении, активизации методов обучения,
развитие наблюдения учащ их ся дома и в школе21. Он
интересовался проблемой ликвидации неграмотности,
поэтому осуждал низкий уровень грамотности среди
населения, недостатки воспитательной работы в школах,
преследования лучших учителей, варварский режим цензуры в
издании книг на украинском языке.

К христианскому воспитательному идеалу, а также к идеалу
классической греко-римской культуры обращался Григорий
Ващенко. «Традиционный европейский воспитательный идеал, –

45Nataliya Losyewa, Daria Gubar Humanistyczne idee rosyjskich i ukraińskich pedagogów...

20 Кучинський М., Педагог і вчений (Софія Русова) // Історичний календар. – 2001 . –
Київ, 2001. – С. 115–118.

21 Дзеверин О. Г., Т. Г. Лубенец – видный последователь К. Д. Ушинского на Украине

// «Радянська школа», – № 12. – 1958.

pedagogiczne 4_8_zeszyty naukowe 2.qxd  2013-01-18  10:08  Page 45



писал выдающ ийся педагог в работе «Воспитательный идеал», –
построен на основе гармонического развития человека.
Гармоничность нужно понимать не как развитие всех свойств
человека к определенному уровню, а как некоторую целостность,
при которой каждая способность занимает то или иное место в
свя зи с ролью ее в нашей жизни и деятельности. Человека можно
считать гармонично развитым только в том случае, когда какое-то
свойство его  занимает центральное место в его психологической
жизни и играет роль стержня, около которого органично
объединяю тся личностные  свойства человека.

Главный источник духовности для Г. Ващенко – вера в Бога.
Эта вера – не враг разума, это его совесть. То есть, вера и наука –
это средства познания мира22. 

6. Выводы

Легко увидеть, что прогрессивные русские и украинские
педагоги второй половины ХІХ – начала ХХ веков внесли
огромный вклад в развитие проблемы личности человека, его
самореализации, обосновав педагогические условия, которые
способствуют активизации потенциальных возможностей
личности, расширению границ ее полноценного развития,
росту внутренних сил в разных видах самостоятельной
деятельности23.

Все гуманистические идеи и мысли, высказанные
выдающимися отечес твенными педагогами дореволюционного
периода, являю тся актуальными и сегодня. В них содержится
вера в нравственное начало в человеке. Главную задачу
современный педагог видит в необходимости вовремя заложить
и активно развивать идеи гуманизма в юных детских душах. 
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22 Ващенко Г., Виховний ідеал, Полтава 1994, С. 12.
23 Лосєва Н.М., Питання самореалізації в історії української і російської педагогіки

(друга половинаХІХ- початок ХХ ст.) // Педагогіка і психологія – № 4 (43). – 2004.
– С. 140-150.
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Основывая сь на гуманистических идеях наших выдающ их -
ся предшес твенников, отечес твенная школа сегодня имеет ряд
особых специфических черт, являясь неповторимым,
самобытным феноменом мировой педагогической культуры.
Прежде всего, это особое видение человека не как
изолированного индивида, а как сущ ес тва, включенного в сеть
сложнейших отношений (с Богом, семьей, государством,
народом, миром) и мыслимого только в этих отношениях.
Развитие духовных начал человека, реализующ иеся в целом
комплексе духовно-нравственных качес тв: гуманизм, любовь,
добролюбие и добродеяние, человеколюбие и духовность,
сострадание и совестливость, стойкость духа и терпимость,
целомудрие жизни и мысли, поступка и чувс тва,
взаимопонимание и взаимопомощь24.

Гуманистические педагогические труды, мысли, идеи,
практическое наследие русских и украинских ученых прошлых
веков позволяют сегодня понять, что десятки, сотни нитей,
духовно свя зывающ их учителя и учащ егося, –  это те
тропинки, которые ведут к человеческому сердцу, это
важнейшее условие дружбы, товарищес тва учителя и учащ их -
ся. Действительно, учителя и учеников должна объединять
духовная общность, при которой забывается, что педагог  –
руководитель и наставник, поскольку воспитание без дружбы с
ребенком, без духовной общности с ним можно сравнить с
блужданием в потемках.

24 Losyewa N., Twórcza samorealizacja podmiotu procesu pedagogicznego, op. cit., s. 35-46.
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Hu ma ni stic ide as the rus sian and ukra inian pe da gog’s in the
age of XIX and XX

Sum ma ry

Na ta liya Lo sy eva, Da rya Gu bar - Hu ma ni stic ide as of  Rus sian and
Ukra inian pe da go gu es in ni ne te enth and twen tieth cen tu ries. The ma in
ide as of  Ukra inian and Rus sian hu ma ni sts in ni ne te enth and twen tieth
cen tu ries are pre sen ted in the ar tic le. The im por tan ce of hu ma ni stic ide as
of Rus sian and Ukra inian pe da go gu es in ni ne te enth and twen tieth cen tu -
ries is un der li ned by au thors. The expres sed ide as can be used in mo dern
te aching prac ti ces.

Key words: hu ma nist, hu ma ni stic ide as, Rus sian and Ukra inian pe da go gu -
es of 19-20 cen tu ries.

49Nataliya Losyewa, Daria Gubar Humanistyczne idee rosyjskich i ukraińskich pedagogów...

pedagogiczne 4_8_zeszyty naukowe 2.qxd  2013-01-18  10:08  Page 49



pedagogiczne 4_8_zeszyty naukowe 2.qxd  2013-01-18  10:08  Page 50



* Doktor nauk humanistycznych, absolwent studiów doktoranckich na Wydziale
Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego w Czechach, WST TWP w Warszawie,  
e-mail: seba.tab@poczta.onet.pl

Se ba stian Ta boł*

STAN BA DAŃ NAD 
DZIA ŁAL NO ŚCIĄ NA UKO WĄ 

FRAN TIŠKA DRTI NY (1861-1925)

1. Wstęp. 2. Ży cio rys i głów ne dzie dzi ny ba dań; po dej mo wa ne za gad nie -
nia. 3. Wy kaz li te ra tu ry pol skiej po świę co nej Fran tiško wi Drti nie.  4. Pra -
ce o twór czo ści Drti ny w ję zy ku cze skim. 5.  Pra ce pol skie do ty czą ce fi lo -
zo fii cze skiej. 6. Pra ce po świę co ne fi lo zo fii cze skiej prze ło mu XIX i XX
wie ku opra co wa ne przez cze skich na ukow ców. 7. Za koń cze nie. 8.
Bibliografia prac Franciška Drtiny 

Abs trakt

Pra ca za wie ra in for ma cje na te mat sta nu ba dań nad dzia łal no -
ścią na uko wą Fran tiška Drti ny, wy bit ne go cze skie go fi lo zo fa i pe -
da go ga, któ ry pro wa dził ba da nia na prze ło mie XIX i XX wie ku. Je -
go twór czość w pol skiej rze czy wi sto ści na uko wej jest w ogó le nie
zna na. Naj star sze i naj ob szer niej sze, jak do tąd, opra co wa nie do ty -
czą cym je go oso by po cho dzi z 1928 ro ku. Jak do tąd je go dzia łal -
ność na uko wa nie zo sta ła wca le zba da na przez fi lo zo fów i pe da go -
gów. Punk tem wyj ścia wszel kich ba dań jest usta le nie sta nu ba dań,
by nie oka za ło się, że ana li zu je my pew ną rze czy wi stość, któ ra już
zo sta ła wcze śniej pod da na ba da niom. 

Sło wa klu czo we: fi lo zo fia wy cho wa nia, fi lo zo fia cze ska, pe da go -
gi ka, Fran tišek Drti na. 
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1. Wstęp

Prze pro wa dza jąc ba da nia na le ży w pierw szym rzę dzie usta lić
tzw. stan ba dań. Jest on nie zbęd ny w tym, aby nie prze pro wa dzać ba -
dań nad da nym frag men tem rze czy wi sto ści, któ ry już ktoś zba dał. W
oma wia nej kwe stii tym frag men tem rze czy wi sto ści są po glą dy Fran -
tiška Drti ny, pod da wa ne in ter pre ta cji. Wów czas war tość ta kich wy -
ni ków mo że oka zać się zni ko ma. Po dej mu jąc się ana li zy twór czo ści
na uko wej Fran tiška Drti ny do ko na no ta kiej ana li zy sta nu ba dań.

2. Ży cio rys i głów ne dzie dzi ny ba dań; po dej mo wa ne za gad nie nia

Fran tišek Drti na uro dził się 3 paź dzier ni ka 1861 ro ku w miej -
sco wo ści Hněvšín. Do szko ły uczęsz czał w Zi vo ho stach. Ja ko ab -
sol went Gim na zjum Aka de mic kie go w Pra dze i zda niu ma tu ry F.
Drti na za czął od 1880 ro ku stu dio wać fi lo lo gię kla sycz ną oraz fi lo -
zo fię na Uni wer sy te cie Ka ro la w Pra dze. Jesz cze w tym cza sie Uni -
wer sy tet ten nie był po dzie lo ny na nie miec ki i cze ski. 

Wpływ na fi lo zo fię Drti ny mie li ta kże Durdík, Lind ner oraz Ho -
stinský. Jed nak naj wiek szy wpływ wy warł Ma sa ryk, z któ rym ze -
tknał się na trze cim ro ku stu diów, gdy za czął uczest ni czyć w se mi -
na riach or ga ni zo wa nych przez przy szłe go pre zy den ta Cze cho sło -
wa cji. W póź niej szym cza sie po łą czy ich do zgon na przy jaźń oraz
dzia łal ność po li tycz na. Kon takt z Ma sa ry kiem wpły nę ły na prze -
my śle nia fi lo zo ficz ne Drti ny, któ re wy da ły owoc w po sta ci ob szer -
nej mo no gra fii pt. Třídění je vu duševních v řecké fi lo so fii (1891).
Opra co wa nie to sta ło się ta kże pra ca ha bi li ta cyj ną.

Za in te re so wa nia fi lo zo ficz ne Drti ny kon cen tru ja się wo kół twór -
czo ści Pla to na, Epik te ta, Mar ka Au re liu sza, św. Au gu sty na, Pas ca la,
Ro us se au oraz Toł sto ja. By ły to za in te re so wa nia bli skie ser cu Drti -
ny. Po nad to Drti na nie wy star cza ła fi lo zo fia opar ta na płyt kiej du -
cho wo ści. Z te go też wzglę du po ukoń cze niu stu diów na Uni wer sy -
te cie  Ka ro la w Pra dze, Drti na w la tach 1885-1886 po sta no wił kon -
ty nu ować swo ją edu ka cję na Uni we ry ste cie Ber liń skim. Pod czas
stu diów uczęsz czał na wy kła dy fi lo zo fa E. Zel le ra i F. Paul se na, któ -

pedagogiczne 4_8_zeszyty naukowe 2.qxd  2013-01-18  10:08  Page 52



53Sebastian Taboł Stan badań nad działalnością naukową Františka Drtiny

re ta kże przy czy ni ły się do głę bo kich prze my sleń fi lo zo ficz nych.
Wy kła dy pro wa dzo ne przez Edu ar da Zel le ra by ły po świę co ne hi sto -
rii fi lo zo fii sta ro żyt nej. Na to miast Frie drich Paul sen wy warł wra że -
nie na mło dym na ukow cu swo im pan te izmem i pod wpły wem je go
po glą dów Drti na póź niej ukształ to wał swo ją fi lo zo fię wy cho wa nia.
In nym uczo nym, któ ry wy warł du że wra że nie na Drti nie to Fran cuz
Émi le Bo utro ux. My ślę, że naj więk szy wpływ na przy szłe go na -
ukow ca miał jed nak m.in. T. Ma sa ryk, póź niej szy pre zy dent Cze -
cho sło wa cji, z któ rym Drti nę łą czy ła dłu go let nia przy jaźń. Pod
wpły wem my śli Ma sa ry ka Drti na ukształ to wał swój hu ma nizm a w
póź niej szym cza sie stał się je go wier nym przy ja cie lem. To wła śnie
za chę ta Ma sa ry ka spo wo do wa ła, że Drti na udał się na stu dia do Ber -
li na w 1885 ro ku. Po po wro cie z Ber li na w 1886 ro ku ob jął sta no wi -
sko su plen tu ry, czy li za stęp stwo pro fe so ra w gim na zjum w Pra dze76.  

F. Drti na wie le pod ró żo wał i prze by wał na wie lu uni wer sy te tach
Za chod niej Eu ro py. Stu dio wał w Zu ry chu, gdzie miał mo żli wość
uczest ni czyć w se mi na riach pro wa dzo nych przez Re na na, Pi ca ve ta.
Prze by wał ta kże w Pa ry żu, gdzie do głęb nie po zna wał or ga ni za cję
szkol nic twa. W 1889 bro ni dok to rat. Prze by wa jąc w Pa ry żu zgro -
ma dził ma te riał do pra cy ha bi li ta cyj nej. Udał się ta kże do Stras bur -
ga, Lon dy nu, Cam brid ge oraz Oks for du. Po za koń cze niu stu diów
wy ższych i pod ró żo wa niu po Eu ro pie Za chod niej po wró cił do Pra -
gi i za czął pra co wać  w Aka de mii Gim na zjal nej ja ko pro fe sor. 

W la tach na stęp nych 1889-1991 po sta na wia znów udać się za
gra ni cę, by tym ra zem stu dio wać w Pa ry żu. Pod czas tych stu diów
za in te re so wał się dzie ja mi fran cu skie go szkol nic twa wy ższe go,
dzie ja mi teo rii pe da go gicz nych, któ re zo sta ły wy pra co wa ne po Re -
wo lu cji Fran cu skiej. Wy ni ki swo ich ana liz i ba dań Drti na re gu lar -
nie pu bli ko wał na ła mach cza so pism. Pod wpły wem stu diów we
Fran cji Drti na opu bli ko wał ta kże dwie mo no gra fie:   O stu diu fi lo -
so fie ve Fran cii 77 (1893) oraz Nástin vyššího škol ství a teo rií pe da -

76 L. Kratochíl, František Drtina, Praha 1941, s. 7 – 19.  
77 Tytuły monografii oraz artykułów napisanych przez F. Drtinę udało mi się ustalić dzięki

pomocy pracownikom Biblioteki Narodowej w Pradze. 
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go gických ve Fran cii od dobz re vo lu ce (1898), któ ra sta ła się pod -
sta wą do nada nia au to ro wi ha bi li ta cji z pe da go gi ki. 

W 1891 ro ku na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym Uni wer sy te tu Ka ro la w
Pra dze w wie ku za le d wie 30 lat Drti na obro nił pra cę ha bi li ta cyj ną z
fi lo zo fii na pod sta wie pra cy pt. Třídění jevů duševných v řecké fi lo -
zo fii. W 1897 bro ni ko lej ną dy ser ta cję ha bi li ta cyj ną tym ra zem z pe -
da go gi ki. W tym sa my ro ku za czy na pra cę na Uni wer sy te cie Ka ro la
w Pra dze ja ko do cent i pro wa dzi wy kła dy z fi lo zo fii grec kiej. W
1891 ro ku obej mu je Ka te drę Fi lo zo fii po Lind ne rze. W 1894 ro ku
pu bli ku je pu bli ka cję pt. Sto ika Epik te ta Ru kovět mravních naučení,
któ ra sta no wi ła je go na uko wy wkład w an tycz ną ety kę. Po zy cja ta w
ja kiś spo sób ukie run ko wu je głów ne za in te re so wa nia Drti ny w kie -
run ku mo ral no ści i re li gij no ści, ja ko ele men ty wpły wa ją ce na roz wój
ludz ko ści. W na stęp stwie swo ich fi lo zo ficz nych prze my śleń w 1898
ro ku pu bli ku je Myšlen ková po va ha středověku oraz Středověk a křes -
tan ství (opu bli ko wa ne naj pierw w pe rio dy ku Naše do ba78). Rok póź -
niej dru kiem uka zu je się ko lej na pra ca fi lo zo ficz na pt. Křes tan ství,
je ho vznik, ide ová pod sta ta a hi sto rický vývoj. 

W 1902 ro ku pi sze swo je naj ob szer niej sze dzie ło fi lo zo ficz ne
Myšlen kový vývoj evropského lid stva, któ re sta je się ulu bio nym pod -
ręcz ni kiem stu den tów do na uki fi lo zo fii.  Ksią żka ta jest wy ni kiem
prze my śleń, do ja kich do szedł Drti na pod czas uczest ni cze nia w ró -
żnych kur sach, na któ rych do kształ cał lu dzi. Po za tym owa po zy cja
sta ła się pod sta wo wym pod ręcz ni kiem, na ła mach któ re go wszyst kie
war stwy spo łe czeń stwa cze skie go bu do wa ło swój fun da ment zna jo -
mo ści kul tu ry eu ro pej skiej. W ksią żce tej Drti na za warł ta kże oce nę
świa ta an tycz ne go, chrze ści jań stwa, oświe ce nia i no wo żyt no ści, mo -
ral no ści oraz wszel kie prą dy rze ko mo oświe ca ją ce umysł ludz ki.
Na stęp nie ksią żka ta zo sta ła uzu peł nio na o no we prze my śle nia au to -
ra i zo sta ła wy da na w 1914 ro ku pod ty tu łem Úvod do fi lo so fie.
Część pierw sza tej mo no gra fii by ła po świę co na sta ro żyt no ści i śre -
dnio wie czu, co sta no wi ło uko ro no wa nie pra cy na uko wej Drti ny.

ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 4/201254

78 Chciałbym w tym miejscu poinformować, że w języku czeskim tylko pierwszy człon
pełnej nazwy własnej pisze się z wielkiej litery. Reszta pisana jest z małej. 
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W ro ku 1903 zo sta je mia no wa ny pro fe so rem fi lo zo fii i pe da go -
gi ki. W tym sa mym ro ku zło żo no wnio sek, by mia no wać Drti nę
pro fe so rem zwy czaj nym. Po wo dem zło że nia te go wnio sku by ła do -
sko na ła zna jo mość przez Drti nę cze skie go oraz za gra nicz ne go
szkol nic twa ni ższe go i wy ższe go. Miał do sko na łą orien ta cję w fi lo -
zo ficz nej i pe da go gicz nej li te ra tu rze cze skiej oraz za chod niej  Pod -
czas roz pa try wa nia wnio sku o mia no wa nie Drti nę pro fe so rem zwy -
czaj nym wzię to ta kże pod uwa gę ta kże je go pra cę ja ko re dak to ra
na czel ne go „Athe na eum“, 14-let nią prak ty kę na uczy cie la gim na -
zjum oraz sta ra nia w pro mo wa niu no wych na uczy cie li aka de mic -
kich. W czerw cu 1903 ro ku no mi na cja na pro fe so ra zwy czaj ne go
zo sta ła za twier dzo na. W ro ku szkol nym 1905-1906 zo sta je dzie ka -
nem Wy dzia łu Fi lo zo ficz ne go na Uni wer sy te cie Ka ro la w Pra dze.
W 1906 ro ku współ re da gu je Ho ry zon ty Pe da go gicz ne (Pe da go gické
roz h le dy). Wraz z Ma sa ry kiem i Ka izlem był współ re dak to rem mie -
sięcz ni ka Naše do ba. Wów czas pu bli ku je wie le swo ich prac pe da -
go gicz nych. Re da gu je Zbiór od czy tów i roz praw. Za ło żył Bi blio te kę
Kla sy ków Pe da go gi ki w tzw. Dzie dzic twie Ko meń skie go. 

W 1907 ro ku Drti na opu bli ko wał tekst Přirodní vědy a vzdělání
hu ma nitní, na pod sta wie któ re go au tor roz po czął bu do wa nie re for -
my cze skie go szkol nic twa śred nie go. In ne pra ce, któ re sta no wią
fun da ment fi lo zo fii wy cho wa nia to: Po si ti smus ve vy chování
(1900), Loc ke ovy zása dy vy cho va telské (1905) oraz Ro us se au a ro -
us se au ism (1912). Swo ją fi lo zo fię wy cho wa nia uzu peł nia pra ca mi
po świę co ny mi naj więk sze mu cze skie mu pe da go go wi Ja no wi Amo -
so wi Ko meń skie mu, któ ry mi są: Ko menského idea hu ma nitní
(1900), J. A. Ko menský, je ho život a dílo (1906) oraz Význam pan -
so fických snah J. A. Ko menského (1907).  

W ko lej nych la tach Drti na pu bli ku je ko lej ne mo no gra fie, któ re
naj pierw uka zy wa ły się na ła mach Naše do ba, Pe da go gické roz h le -
dy, Česká mysl, Pražská li dová re vue, oraz No vi na. W la tach 1911 –
1915 pro fe sor Drti na pu bli ku je ta kie tek sty jak: Křes tan ství, hu sit -
ství, české bra tr ství (1911), Tol stoj, apoštol lid ko sti a mi ru (1911),
Životní názor Tolstého (1911), L. N. Tol stoj, náboženský ge nius
(1912), Poslání českého náro da (1912), Hus a lid stvo (1915). Mo -
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żna po ku sić się o stwier dze nie, że ar ty ku ła mi o Toł sto ju Drti na za -
mknął swo ją cze ską fi lo zo fię a roz po czął bu do wać swo ją fi lo zo fię
wy cho wa nia. 

Po od zy ska niu przez Cze cho sło wa cję nie pod le gło ści an ga żu je
się w mi sję or ga ni za cji szkol nic twa wol ne go pań stwa, któ re prze -
pro wa dza w cią gu dwóch lat. Swo je do świad cze nie ja ko na uczy ciel
a po tem ja ko po seł za owo co wa ło sze re giem tek stów po świę co nych
szkol nic twu oraz je go re for mie. Są to: Gim na sium (1896), Novější
směry re for my středoškolské (1902), Dvoj stupňovi tost
středoškolského vyučování (1908), Re for ma středoškolská (1908),
Re for ma středoškolská s českého hle di ska (1909), Ven ko vské ško ly
výchovné (1907), Ven ko vské ústa vy výchovné v ci zině (1907),
Výchovné ško ly na ven kově (1909). Część tych ar ty ku łów po ru sza
kwe stię edu ka cji na pro win cji. Edu ka cją spo łe czeń stwa, któ re zna -
la zło się da le ko od cen trum kul tu ral ne go kra ju, za in te re so wał się
pod wpły wem wy kła dów prof. Euc ke na, w któ rych Drti na uczest ni -
czył, gdy prze by wał na stu diach w Ber li nie. In for ma cje Euc ke na na
te mat edu ka cji na pro win cji by ły wów czas pio nier skie. Tę in spi ra -
cję Drti na, po skoń cze niu stu diów w Ber li nie, za brał ze so bą do Pra -
gi, któ ra póź niej suk ce syw nie roz wi jał.  

Prze by wa jąc na stu diach w Pa ry żu, dzię ki sty pen dium Cze skiej
Aka de mii Na uk, Drti na miał oka zję za po znać się z re for mą szkol nic -
twa fran cu skie go. To, cze go tam się wte dy do wie dział, ho spi tu jąc
fran cu skie li cea, za owo co wa ło re for mą szkol nic twa, któ rej pod jął się
w Cze chach, gdy był już uzna wa nym au to ry te tem na uko wym i pro -
fe so rem pe da go gi ki oraz fi lo zo fii. Z po by tu na stu diach we Fran cji
na pi sał: Nástin vyššího škol ství a teo rií pe da go gických ve Fran cii od
dobz re vo lu ce (1898), Re for ma středoškolská v Pru sku a ve Fran cii
(1905), Vyšší dívčí škol ství ve Fran cii (1909). Ja ko dłu go let ni na -
uczy ciel aka de mic ki nie omiesz kał opra co wać ideę kształ ce nia uni -
wer sy tec kie go oraz uka zać miej sce uni wer sy te tów w kształ ce niu
przy szłych elit in te lek tu al nych. Zda niem Drti ny kształ ce nie aka de -
mic kie ma ogrom ny wpływ na przy szłość na ro du. Tek sty po świę co -
ne kształ ce niu wy ższe mu zo sta ły na pi sa ne w tym sa mym cza sie, co
ar ty ku ły do ty czą ce re for my szkol nic twa. Są to na stę pu ją ce mo no gra -
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fie: Uni ver si ta bu do uc no sti (1904), Uni ver si ta a uni ver sit ni exsten se
(1907), Vyšší vzdělání dívčí (1907), Vznik a vývoj uni ver sit (1912-
1913). Drti na miał nie zwy kłą umie jęt ność opra co wy wa nia kil ka tek -
stów do ty czą cych ró żnych kwe stii, co mo że my za ob ser wo wać na
przy kła dzie re for my szkol nic twa, opi sa nia sys te mu edu ka cji m.in.
we Fran cji i Pru sach oraz wi zji uni wer sy te tu i je go wpły wu na przy -
szłość na ro du. Pew ną część swo je go do rob ku Drti na po świę cił ta kże
kształ ce niu dziew cząt, co w tam tych cza sach by ło ewe ne men tem nie
tyl ko na ska lę kra ju, ale in te lek tu al nej Eu ro py.

Drti na jest ta kże jed nym z pierw szych re for ma to rów szkol nic twa
cze skie go, by do edu ka cji szkol nej wpro wa dzić wy cho wa nie zdro -
wot ne. Wie le miej sca po świę cił ta kże kształ ce niu lu do we mu. Te mu
za gad nie niu po świę cił na stę pu ją ce pra ce: Ide ové zákla dy snach li -
dovýchovných (1912) oraz Úko ly a směry li dového vzdělání (1912).

Fi lo zo fia Drti ny upra wia na by ła pod wpły wem po zy ty wi zmu,
idei fi lo zo fii na uki. Fi lo zo fię ro zu mie ja ko wy si łek zjed no czo ne go
świa ta. W swej fi lo zo fii za sta na wiał się nad wy ja śnie niem py tań:
Ja ki jest świat? Co to jest świat? Co jest przy czy ną i ce lem ist nie nia
czło wie ka? W swo jej dzia łal no ści fi lo zo ficz nej zaj mu je się po ję cia -
mi ta ki mi jak: po ziom sub stan cji, prze strzeń, czas, ma te ria, du sza,
si ła, ruch. Naj więk szym pro ble mem fi lo zo ficz nym dla Drti ny był
jed nak czło wiek: on i je go du sza oraz pró ba zro zu mie nia czło wie ka
po przez je go by cie w świe cie. Py ta nia fi lo zo ficz ne im pli ko wa ły
pra cę pe da go gicz ną. Pod czas swo jej pra cy na uko wej opu bli ko wał
134 ar ty ku ły oraz 79  mo no gra fii z za kre su pe da go gi ki, któ re do tej
chwi li nie zo sta ły prze tłu ma czo ne na ję zyk pol ski79. Je go pe da go gi -
ka kształ to wa ła się m.in. wte dy, gdy był se kre ta rzem Mi ni ster stwa
Szkol nic twa. Wie le prac po świę cił re for mie szkol nic twa, któ rą na -
le ża ło prze pro wa dzić po od zy ska niu przez pań stwo cze cho sło wac -

79 Wyjątek stanowi praca Ideały wychowania oraz Rozwój umysłowy ludów Europy

przetłumaczone na początku XX wieku. Czesław Erber w swojej monografii Julia

Kietlińska-Rudzka (Kielce 1984) na stronie 25 dodaje także, iż Kietlińska-Rudzka
dokonała tłumaczenia jeszcze innego dzieła Drtiny Uniwersytet przyszłości. Jak do tej
pory, mimo ofiarnej pomocy pracowników Biblioteki Narodowej w Warszawie, nie udało
mi się znaleźć tego dzieła. 
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kie nie pod le gło ści w 1918 ro ku. Przez współ cze snych cze skich 
i sło wac kich pe da go gów jest uwa ża ny za jed ne go z twór ców szkol -
nic twa sło wac kie go i zjed no cze nia ze szkol nic twem cze skim. 

Drti na po zo sta wił po so bie, jak to już wcze śniej zo sta ło nad mie -
nio ne, bo ga ty do ro bek na uko wy. Po za tym pra ca uczo ne go otwo rzy -
ła fi lo zo fii wy cho wa nia w Cze chach no we za da nia, któ re jak do tąd
nie zo sta ły wy ko na ne. W wie lu miej scach stwier dza się, że Drti na
był wy bit nym uczo nym, jed nak jak do tej po ry je go do ro bek nie zo -
stał do kład nie za na li zo wa ny przez cze skich jak i pol skich na ukow -
ców. W li te ra tu rze cze skiej uka za ły się 14 mo no gra fii80, któ re ogól -
nie scha rak te ry zo wa ły pra ce Drti ny. Więk szość z tych mo no gra fii
wy cho dzi dru kiem przed 1948 ro kiem, gdy ko mu ni ści przej mu ją
wła dzę w kra ju. Dla wła dzy tek sty Drti ny są za ka za ne, po nie waż
ich treść do syć czę sto od wo łu je się do  nie pod le gło ści i uzdro wie nia
mo ral ne go na ro du, co w no wej sy tu acji po li tycz nej Cze cho sło wa cji
mo że być zro zu mia ne ja ko uwol nie nie się do ów cze snej sko rum po -
wa nej wła dzy. 

3. Pra ce o twór czo ści Drti ny w ję zy ku cze skim 

Nie co wię cej in for ma cji mo że my za czerp nąć po za po zna niu się
z li te ra tu rą cze ską. Jak do tej po ry twór czo ści na uko wej Drti ny po -
świę co no 30 ar ty ku łów oraz 17 mo no gra fii. Naj now sza mo no gra fia

80 Cach J., František Drtina: filozof, pedagog a reformátor školství, představitel kultury a
státník, Pardubice 2003; Havelka E., Filosof humanity. K šedesátým narozeninám
Františka Drtiny, Brno 1922; Kádner O., František Drtina. Almanach České akademie,
Praha 1926; Kádner O., František Drtina. Universita karlova v r. 1922-25, Praha 1926;
Kauser A., Dr. František Drtina a jeho snah o povznesení české školy a osvěty, Praha
1910; Kauser A., Prof. dr. Fr. Drtina, jeho život a dílo. K jeho padesátým narozeninám,
Hradec Králové 1911; Klíma J. V., Sbornik vzpomínek a prací vydaný ku poctě Fr.
Drtiny, Praha 1921; Klimt A., Dr. Fr. Drtina a jeho snahy o povnesení české školy a osty,
Praha 1909; Kratochvíl L., F. Drtina, Praha 1941; Krumpholc J., Dr. František Drtina,
Praha 1925 ;Pešková J., František Drtina 1861-1925, Praha 1991; Součková S., František
Drtina: filozof, pedagog a politik v korespondenci a vzpomínkách (1861-1925), Praha
2004; Tůma J., Kádner O., Čáda F., František Drtina. K padesátým narozeninám jeho
napsali Josef Tuma, Otokar Kádner, František Čáda, Octavian Wagner, Praha 1911. 
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zo sta ła wy da na w 2004 ro ku przez Syl wię So ucz ko vą, wnucz kę pro -
fe so ra Drti ny. Jej ksią żka za wie ra wspo mnie nia o Drti nie, zdję cia
oraz li sty kie ro wa ne do cze skie go na ukow ca oraz kon do len cje, któ -
re otrzy ma ła żo na zna ne go cze skie go fi lo zo fa -pe da go ga. Po ni żej
za war łem bi blio gra fię prac do ty czą cych twór czo ści Drti ny, któ re
uka za ły się do chwi li obec nej w ję zy ku cze skim. 

1. Cach J., Fran tišek Drti na: fi lo zof, pe da gog a re formátor škol ství,
před sta vi tel kul tu ry a státník, Par du bi ce 2003. 

2. Cach J., J. A. Ko menský v díle prvních pro fe sorů pe da go gi ky na
Fi lo so fické fa kultě UK, [w:] Uni ve rzi ta kar lo va Ko menskému
1670-1970, Pra ha 1970.

3. Cach J., Rozvíjel Fran tišek Drti na Ma sa ry ko vu fi lo so fii
vzdělávacích hod not?, „Nezávislá re vue pro výcho vu a
vzdělání“ 1990/91, nr 1. 

4. Drti na Fran tišek, [w:] Ottův slovník naučný nové do by. Do dat ky
k ve likému Ot to vu slovníku naučnému, dil. 32, Pra ha 1932. 

5. Dušek J. V., Názo ry prof. Drti ny o re formě středních škol, „Naše
do ba“ 1908, nr 15.

6. Fo ust ka R. N., Fr. Drti na – člověk, “Národní osvo bo zení” 1935,
nr 6.

7. Fran tišek Drti na, [w:] Ottův slovník naučný, dil. 8, Pra ha 1894.
8. Ha vel ka E., Pro fe sor Fran tišek Drti na. K je ho pa desátým na roz -

e ninám, „Věstník ústředního spo lku jed not učitelských na Mo -
ravě“ 1911-12, nr 11. 

9. Ha vel ka E., Fi lo sof  hu ma ni ty. K šedesátým na roz e ninám Fran -
tiška Drti ny, Brno 1922.

10. Chlup O., Drti na, Fran tišek, [w:] Ottův slovník naučný, dil. 28,
Pra ha 1909.

11. Chlup O., Drti na -pa eda gog, „Naše do ba” 1925, nr 32.
12. Chlup O., Pro fe sor dr. Drti na v Hrad ci Králové, „Naše do ba”

1907, nr 12.
13. J.A.J., Po sla necká čin nost Prof. Dr. Fr. Drti ny 1907-1911, Hra -

dec Králové 1911. 
14. Jup pa A., Fran tišek Drti na, fi lo zof  hu ma ni ty, „Svo bodné slo vo”

1946, nr 2.
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15. Kádner O., Fran tišek Drti na. Al ma nach České aka de mie, Pra ha
1926.

16. Kádner O., Fran tišek Drti na. Uni ver si ta kar lo va v r. 1922-25,
Pra ha 1926.

17. Kau ser A., Dr. Fran tišek Drti na a je ho snah o po vzne sení české
ško ly a osvěty, Pra ha 1910.

18. Kau ser A., Prof. dr. Fr. Drti na, je ho život a dílo. K je ho pa -
desátým na roz e ninám, Hra dec Králové 1911. 

19. Klíma J. V., Prof. Drti na. Li stek k 60. Na roz e ninám, „Naše do -
ba” 1925, dil XXVIII. 

20. Klíma J. V., Prof. Fr. Drti na, „Střední ško la” 1925, dil. XXXII.
21. Klíma J. V., Sbor nik vzpomínek a prací vy daný ku poctě Fr. Drti -

ny, Pra ha 1921.
22. Klimt A., Dr. Fr. Drti na a je ho sna hy o po vne sení české ško ly a

osty, Pra ha 1909.
23. Kor dač F., Zákla dy no vověkého názo ru životního / od F. Drti ny

kri ti su je Fr. Kor dač, Pra ha 1909. 
24. Král J., Fi lo so fie prof. Drti ny, „Česká mysl“ 1922, nr 18.
25. Kra to chvíl L., F. Drti na, Pra ha 1941.
26. Kra to chvíl L., Sedm desát let od na roz ení Fr. Drti ny, „České slo -

vo” 1931, [brak nu me ru].
27. Krum pholc J., Dr. Fran tišek Drti na, Pra ha 1925. 
28. Krušinová J., Drti na Fran tišek, [w:] Ottův slovník naučný nové

do by, sv. 1, dil. II, Pra ha 1932. 
29. Kudr no vský A., Památník Drti no va městského dívčího re -

formního reálného gym na sia v Pra ze 16 - na Smíchově 1910-
1935, Pra ha 1935.  

30. Obrátil K. J., Drti no va čítan ka, Brno 1920. 
31. Ot to J., Fran tišek Drti na, [w:] Ottův slovník naučný, Pra ha

1894.
32. Pa točka J., Prof. Drti na a přítom nost. K 70. Výročí na roz e nin,

„Naše do ba” 1931, nr 38.
33. Pavlásek V. (red.), T. G. Ma sa ryk a F. Drti na. Smysl a osu dy jej

ich kul turního pro gra mu, Pra ha 1968.
34. Pešková J., Fran tišek Drti na 1861-1925, Pra ha 1991. 
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35. Pražák F., Fran tišek Drti na, „Vzdělání li du“ 1912, nr 9.
36. Rádl E., Za Fr. Drti nou, „Česká mysl” 1925, nr 21.
37. Schle ge lová J., Etický hu ma ni smus Fran tiška Drti ny, [w:] Schle -

ge lová J. (red.), Fran tišek Krejčí a je ho současníci, Pra ha 1990. 
38. Schle ge lová J., O „etickém hu ma nism” Fran tiška Drti ny, “Fi lo -

so fický časo pis” 1988, nr 36.
39. Součková S., Fran tišek Drti na: fi lo zof, pe da gog a po li tik v ko re -

spon den ci a vzpomínkách (1861-1925), Pra ha 2004. 
40. Stránská-Ab so lo no va O., Prof. Drti na a česká žena, „Naše do -

ba” 1925, nr 32.
41. Stu den stvo památce Drti nově, Pra ha 1925.
42. Tůma J., Drti na – nástup ce Lind nerův, „Hlídka času“ 1911, nr 6.
43. Tůma J., Kádner O., Čáda F., Fran tišek Drti na. K pa desátým na -

roz e ninám je ho na psa li Jo sef  Tu ma, Oto kar Kádner, Fran tišek
Čáda, Octa vian Wa gner, Pra ha 1911. 

44. Tvrdý J., Drti na -fi lo sof, “Naše do ba” 1925, nr 32.
45. Ve lemínský K., Drti no va kul turní po li ti ka, “Naše do ba” 1925,

nr 32.
46. Vo ro vka K., Poznámka k Drti novým šedesátinám, „Ruch fi lo so -

fický“ 1925, dil. 1. 
47. Zhor J., Ma sa ryk, Drti na a Ti druzí. (Ohlas na výsta vu v Pe da -

go gickém mu zeum J. A. Ko menského v Pra ze v říjnu 1968),
„Svo bodné slo vo” 1968, nr 24.

Z krót kiej ana li zy do wia du je my się, że licz ba prac po świę co -
nych Drti nie w ję zy ku cze skim ta kże nie jest zbyt wiel ka. Od prze -
wro tu ko mu ni stycz ne go, któ ry miał miej sce w lu tym 1948 ro ku
ana li za prac Drti ny by ła za ka za na, po nie waż w wie lu ar ty ku łach jak
i mo no gra fiach Drti na do syć czę sto wy po wia da ła się o chrze ści jań -
stwie ja ko źró dle war to ści mo ral nych. Wie le miej sca po świę cał ta -
kże nie pod le gło ści Cze chów, co w okre sie ko mu ni stycz nym, mo gło
być ina czej zin ter pre to wa ne, zwa żyw szy na oko licz no ści, w ja kich
przy szło two rzyć wie lu fi lo zo fom. Jed nak nikt, jak do tąd, nie do ko -
nał rze tel nej, do kład nej i wni kli wej ana li zy je go dzieł. 
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4. Wy kaz li te ra tu ry pol skiej po świę co nej Fran tiško wi Drti nie

Po szu ku jąc ja kich kol wiek in for ma cji w pol skiej li te ra tu rze na -
uko wej o Fran tišku Drti nie mo żna ta kże na tknąć się na pierw szą,
krót ką, nie ste ty, in for ma cję, któ rą spo rzą dzi ła J. Kie tliń ska -Rudz ka,
tłu macz ka dzieł F. Drti ny. Kie tliń ska stu dio wa ła w Pra dze fi lo zo fię,
gdzie się ta kże dok to ry zo wa ła i mia ła to szczę ście, że mo gła uczest -
ni czyć w wy kła dach prof. F. Drti ny. Za pew ne wów czas na wią za ła
współ pra cę z cze skim pro fe so rem tłu ma cząc je go dwa dzie ła81. W
przed mo wie do Roz wo ju umy sło we go lu dów Eu ro py, Kie tliń ska
nad mie nia, że F. Drti na „na le ży do gro na naj wy bit niej szych i naj -
czyn niej szych uczo nych i pro fe so rów cze skich“82. Wy mie nia za słu -
gi Drti ny, do któ rych na le ży pu bli ko wa nie prac na uko wych, wy kła -
dy na kur sach dla na uczy cie li, któ re są su mien nie przy go to wa ne. 

Na le ży wspo mnieć, że pol skich prac o F. Drti nie jest bar dzo ma -
ło. Przede wszyst kim na le ży nad mie nić o trzy czę ścio wym ar ty ku le
W. M. Ko złow skie go, któ ry uka zał się w Kwar tal ni ku Fi lo zo ficz -
nym83 w la tach 1926-1928, czy li już po śmier ci Drti ny. W czę ści
trze ciej, któ ra roz po czy na się od do by przed wo jen nej, Ko złow ski
uka zu je cze skie go pro fe so ra ja ko na ukow ca, któ ry swo ją dzia łal -
ność na uko wą dzie lił mię dzy pe da go gi kę i fi lo zo fię. Po nad to au tor
umie ścił Drti nę wśród,  je go zda niem, naj więk szych fi lo zo fów te go
okre su, do któ re go Ko złow ski za li czył ta kże T. G. Ma sa ry ka oraz F.
Krejči. Jest to naj ob szer niej sze opra co wa nie po świę co ne Drti nie w
ję zy ku pol skim. Chciał bym nad mie nić, że prze by wa jąc w Bi blio te -
ce Na ro do wej w Pra dze, na tkną łem się na nie opu bli ko wa ny ar ty kuł
Ko złow skie go, spo rzą dzo ny w ję zy ku fran cu skim pt. Le po si ti vi sme
en Po lo gne et en Tche co slo va qu ie. Zo stał on prze tłu ma czo ny na ję -
zyk cze ski przez Ma rię Šimo vą. Praw do po dob nie ten tekst Ko złow -
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81 F. Drtina, Rozwój umysłowy ludów Europy, Warszawa 1904 oraz Ideały wychowania,

Warszawa 1901. 
82 Przedmowa J. Kietlińskiej-Rudzkiej do dzieła: F. Drtina, Rozwój umysłowy ludów

Europy, Warszawa 1904, s. 1. 
83 W. M. Kozłowski, Współczesna myśl filozoficzna w Czechosłowacji, „Kwartalnik

Filozoficzny” 4 (1926)  IV, s. 448 - 476; 5 (1927)  V, s. 447-459; 6 (1928) VI, s. 48-68. 
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ski wy dał dru kiem po mię dzy ro kiem 1925 a 1929. W ar ty ku le tym
au tor ta kże po świę cił tro chę miej sca twór czo ści Drti ny, ale w za sa -
dzie są to in for ma cje po dob ne do tych, ja kie znaj du je my we wspo -
mnia nej trze ciej czę ści Współ cze snej my śli fi lo zo ficz nej w Cze cho -
sło wa cji. Ko złow ski jest au to rem naj ob szer niej sze ana li zy twór czo -
ści Drti ny spo rzą dzo nej w ję zy ku pol skim. Od te go cza su mi nę ło
po nad 80 la ta i na dal bra ku je pol skie go opra co wa nia bo ga te go do -
rob ku cze skie go na ukow ca. 

Kon ty nu ując roz wa ża nia na te mat sta nu ba dań nad F. Drti ną na -
le ży wska zać na pra cę Cz. Głom bi ka, któ ry w swo ich sied miu szki -
cach wspo mniał do Drti nie za le d wie dwa ra zy. Na stro nie 82, au tor
po da je, że Drti na to wy bit ny przed sta wi ciel fi lo zo fii prze ło mu XIX
i XX wie ku. Na to miast na stro nie 109 po da na jest ta kże krót ka in -
for ma cja, iż Drti na to wy bit ny cze ski fi lo zof84. W ar ty ku le Ja na Zo -
uha ra85 za war ta jest je dy nie in for ma cja o tym, że F. Drti na pod ko -
niec XIX wie ku opu bli ko wał dwie mo no gra fie: Myšlen ková so usta -
va středověku oraz Středověk a křest’an ství. H. Pa vlin cová w swo -
im ar ty ku le po świę co ne mu fi lo zo fii cze skiej okre su mię dzy wo jen -
ne go, wspo mi na Drti nę ja ko naj bli ższe go współ pra cow ni ka F.
Krejči oraz uni wer sy tec kie go pro fe so ra. Po nad to w siód my przy pi -
sie au tor ka po da je zdaw ko wą in for ma cje, że ksią żka pro fe so ra Drti -
ny Myšlenkvý vývoj evropského lid stva był ulu bio nym pod ręcz ni -
kiem cze skich stu den tów fi lo zo fii86. I to nie ste ty wszyst kie in for ma -
cje, ja kie mo że my zgro ma dzić o F. Drti nie, po za po zna niu się z wy -
mie nio ny mi po zy cja mi. 

Dla mnie oso bi ście po za po zna niu się z wszel ki mi ma te ria ła mi
pol ski mi po świę co ny mi, choć by frag men ta rycz nie Drti nie jest nie -
zro zu mia ła jed na kwe stia, któ rą mo że my po trak to wać ja ko pro blem
ba daw czy, a brzmi on na stę pu ją co: Je śli F. Drti na, jak in for mu ją nas
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84 Cz. Głombik, Impulsy i zbliżenia. Siedem szkiców z dziejów czesko-polskich kontaktów

filozoficznych, Katowice 1996, s. 82 i 109.  
85 Jan Zouhar, Filozofia czeska końca XIX wieku w życiu narodowym, „Folia Philosophica”

19 (2001) 1, s. 185 - 190. 
86 H. Pavlincová, Filozofia czeska w okresie międzywojennym, tłum., B. Szubert, „Edukacja

Filozoficzna“ 34 (2002) 34, s. 356.
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wspo mnia ni au to rzy, jest wy bit nym cze skim fi lo zo fem prze ło mu
XIX i XX wie ku to dla cze go w pol skiej li te ra tu rze na uko wej po -
świę co no mu tak ma ło uwa gi? Mo żna po wie dzieć, że Drti na zo stał
wspo mnia ny tyl ko w ar ty ku łach o cha rak te rze fi lo zo ficz nym. Na to -
miast w dys kur sie pe da go gicz nym w ogó le nie ist nie je. 

Z tej ana li zy do ty czą cej sta nu ba dań nad F. Drti ną w pol skiej li -
te ra tu rze na uko wej wy ni ka ogrom pra cy, ja ki cze ka oso bę, któ ra
zde cy du je się za na li zo wać je go licz ne pra ce na uko we z fi lo zo fii i
pe da go gi ki oraz prze tłu ma czyć je na ję zyk pol ski, by szer sze gro no
na uko we mo gło za po znać się z dzie ła mi cze skie go pro fe so ra. 

5. Pra ce pol skie do ty czą ce fi lo zo fii cze skiej  

Kon ty nu ując roz wa ża nia w za kre sie sta nu ba dań nad fi lo zo fią i
pe da go gi ką Fran tiška Drti ny po sta no wio no usta lić bi blio gra fię pol -
skich prac po świę co nych ana li zie fi lo zo fii cze skiej. Po ni żej zo stał
za war ty ich wy kaz.

1. Ble cha I., Kil ka słów o dzi siej szej fi lo zo fii w Cze chach, „Prin ci -
pia”, 2001, t. 29, s. 40 – 45. 

2. Głom bik Cz., Cze ska pró ba fi lo zo fii wy cho wa nia. Ra dim Pa louš
a Jan Pa točka, „Edu ka cja Fi lo zo ficz na“ 1993, nr 15, s. 41 – 47.

3. Głom bik Cz., Dzie je fi lo zo fii cze skiej ja ko dzie je cze skiej du cho -
wo ści, „Edu ka cja Fi lo zo ficz na” 2001, nr 31, s. 375 – 383. 

4. Głom bik Cz., Fi lo zo fia cze ska w za ry so wych opra co wa niach hi -
sto rii fi lo zo fii cze cho sło wac kiej, „Prin ci pia”, 2001, t. 29, s. 27-47. 

5. Głom bik Cz., Her bart i stu dia hi sto rycz no fi lo zo ficz ne Jo se fa
Zum ra, „Edu ka cja Fi lo zo ficz na” 1999, nr 28, s. 345-353.

6. Głom bik Cz., Jo sef  Kra to chvil i neo scho la sty ka cze ska, „Kwar -
tal nik Fi lo zo ficz ny” 1993, t. 21, z. 4, s. 67 – 94. 

7. Głom bik Cz., O za ry sie cze skiej fi lo zo fii XX wie ku, „Kwar tal nik
Fi lo zo ficz ny” 1992, t. 20, z. 3, s. 167-178. 

8. Głom bik Cz., Oło mu niec ki do mi ni ka nin i cze ski neo to mi sta,
„Edu ka cja Fi lo zo ficz na” 1998, nr 26, s. 365 – 372. 

9. Głom bik Cz., To mizm cza sów na dziei. Sło wiań skie kon gre sy to -
mi stycz ne Pra ga 1932, Po znań 1934, Ka to wi ce 1994. 
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10. Grzy bow ska E., Fi lo zo fia w Cze cho sło wa cji, „Prze gląd Fi lo zo -
ficz ny” 1936, t. XXXIX, z. 2, s. 186 – 190. 

11. Han kie wicz K., Za rys fi lo zo fii sło wiań skiej, Rze szów 2011. 
12. Je dy nak S., Po zy ty wizm w Cze chach, „Ruch Fi lo zo ficz ny“ 1987,

nr 1, s. 25 – 29. 
13. Loužil R., He gel i he glizm w Cze chach i na Mo ra wach, „Stu dia

Fi lo zo ficz ne“ 1981, nr 12, s. 187 – 200. 
14. Pa vlin cová H., Fi lo zo fia cze ska w okre sie mię dzy wo jen nym,

„Edu ka cja Fil zo oficz na“ 2002, nr 34, s. 347 – 357.
15. Slo wi kowá K., O fi lo zo fii cze skiej sprzed stu lat, „Prin ci pia”,

2001, t. 29, s. 194 – 197. 
16. Štěpán J., Dzi siej sza fi lo zo fia w Cze chach, tłum., J. Hart man,

„Prin ci pia”, 2001, t. 29, s. 36 – 39. 
17. Stockl A. Wien gart ner J., Hi sto ria fi lo zo fii w za ry sie, wyd. 3,

Ko mo rów 2009. 
18. Tre te ra I., Fi lo zo fia w Cze cho sło wa cji współ cze snej, „Ar gu men -

ty” 1965. 
19. Tre te ra I., Stan ak tu al ny w fi lo zo fii w Cze cho sło wa cji, „Ze szy ty

Ar gu men tów” 1966, s. 
20. Zo uhar J., Fi lo zo fia cze ska koń ca XIX stu le cia w ży ciu na ro do -

wym, „Fo lia Phi lo so phi ca“ 2001, nr 19, z. 1, s. 185 - 190. 
21. Zumr J., O fi lo zo fii cze skiej, „Ar gu men ty” 1963, nr 23, s. 1-11. 
22. Zumr J., Roz dział z pol sko -cze skiej współ pra cy w fi lo zo fii, tłum.,

B. Szu bert, „Edu ka cja Fi lo zo ficz na“ 2000, nr 29, s. 391 – 395. 

Jest nie zro zu mia łym, że tak ma ło po zy cji po świę co no ana li zie
fi lo zo fii na szych po łu dnio wych są sia dów. Co mo że być przy czy ną,
że na dal bra ku je do kład nej mo no gra fii, któ ra, przy naj mniej za na li -
zu je fi lo zo fię cze ską prze ło mu XIX i XX wie ku, czy li cza su, w któ -
rym przy szło two rzyć i pra co wać F. Drti nie. Po wy ższy wy kaz w
zde cy do wa nej więk szo ści two rzą ar ty ku ły o nie wiel kiej ob ję to ści.
To ta kże wska zu je na trud no ści, ja kie na po ty ka się pod czas za po -
zna nia się z naj wa żniej szy mi ce cha mi cha rak te ry stycz ny mi fi lo zo -
fii cze skiej okre su od ro dze nia na ro do we go. 
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6. Pra ce po świę co ne fi lo zo fii cze skiej prze ło mu XIX i XX wie -
ku opra co wa ne przez cze skich na ukow ców

Po zna nie spe cy fi ki fi lo zo fii cze skiej prze ło mu XIX i XX wie ku
jest bar dzo po moc ne pod czas do ko ny wa nia ana li zy dzieł Drti ny. Nie
po zo sta je nic in ne go, by za po znać się z cze ski mi ana li za mi fi lo zo -
fii Bo he mii te goż okre su. Po ni żej zo stał za war ty wy kaz prac spo -
rzą dzo nych w ję zy ku cze skim po świę co nych ana li zie fi lo zo fii cze -
skiej prze ło mu XIX i XX wie ku. 

1. Bay erová M., Česká fi lo zo fie ve 20. sto letí. 1. Směry, osob no sti,
problémy, Brno 1995.

2. Bay erová M., Česká fi lo zo fie ve 20. sto letí. 2. Bio gra fic ko -bi -
blio gra fický slovník, Brno 1995.

3. Cha lupný E., Národní fi lo so fie česko slo venská. Díl I, Národní
po va ha česko slo venská, Pra ha 1935.

4. Fi scher J. L., Národní tra di ce a česká fi lo so fie. Uko ly a výzvy,
Brno 1939.

5. Ga briel J. (red.), Česká fi lo zo fie ve 20. sto letí, Brno 1995.
6. Ga briel J., Pa vlin cová H. Zo uhar J., Česká fi lo so fie me zi dvěma

světovými válka mi, Brno 2001.
7. Ga briel J., Pa vlin cová H. Zo uhar J., Česká fi lo so fie v le tech pro -

tek torátu. Poznámky k téma tu, Brno 2007.
8. Głom bik Cz., Umění za pomínat? Ději ny vztahů české a polské

fi lo zo fie, Olo mo uc 2000.
9. He melík M., Přeh led dějin českého fi lo so fického myšlení v 19.

a 20. sto letí, Pra ha 2000.
10. Her mann T., Pra covní li sty pro pe da go gy. [Sva zek č. 9], Česká

fi lo so fie, Par du bi ce 2010.
11. Ka li vo da R., Zumr J., An to lo gie z dějin česko slo venské fi lo so fie.

Díl 1, Pra ha 1963.
12. Král J., Česká fi lo so fie. Nástin vývo je pod le di sci plin, Pra ha

1937.
13. Král J., Česko slo venská fi lo so fie. Nástin vývo je pod le di sci plin,

Pra ha 1937.
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14. La vička J., Stručný nástin fi lo so fie česko slo venské ve stol. XIX:
(1820-1885), Pra ha 1925.

15. Loužilová O., An to lo gie z dějin české fi lo so fie. Skrip tum pro
posl. fi lo sof. fak. 1. [díl], Pra ha 1976

16. Ma cho vec M., Fran tišek Pa lacký a česká fi lo so fie, Pra ha 1961. 
17. Ma cho vec M., Stručný přeh led dějin české fi lo so fie. Určeno pro

po slu chače fa kult. fil.-hist, Pra ha 1956. 
18. Pa louš R., Česká zkušenost. Příspěvek k dějinám české fi lo so fie.

O Ko menského ško le stáří, o Bol za nově význa mu v našem du -
chovním vývo ji a o Ma sa ry kově fi lo so fickém mládí - se
závěrečným od ka zem k Pa točko vi, Pra ha 1994. 

19. Pe likán F., Boj za svo bo du české fi lo so fie, Pra ha 1927.
20. Zumr J., Máme -li kul tu ru, je naší vlastí Evro pa. Her bar ti smus a

česká fi lo so fie, Pra ha 1998.

Na uwa gę za słu gu je dwu czę ścio wa mo no gra fia Ma rii Bay ero -
vej, któ ra do kład nie i wni kli wie opi sa ła stan, sy tu acje oraz po glą dy
i kie run ki ba dań fi lo zo fii cze skiej w XIX i XX wie ku, co w ni niej -
szym opra co wa niu oka za ło się bar dzo po moc ne przy po zna niu spe -
cy fi ki fi lo zo fii cze skiej. 

7. Za koń cze nie 

Pró ba spoj rze nia na cze ską fi lo zo fię, bio rąc pod uwa gę tyl ko
okres tzw. I re pu bli ki jest przed się wzię ciem in te re su ją cym po znaw -
czo. Jed nak oso ba, któ ra do ko na pró by uję cia w spo sób sca lo ny jej
naj istot niej szych ten den cji roz wo jo wych, mo że na po tkać trud no ści
w opi sa niu dróg my śle nia okre ślo nych fi lo zo fów. Cho dzi tu o to, by
unik nąć su biek tyw ne go i w związ ku z tym uprosz czo ne go ob ra zu
my śli. Idzie ta kże o to, by pod czas iden ty fi ko wa nia, dzie le nia czy
se lek cjo no wa nia ma te ria łu pod da ne go her me neu ty ce nie do ko ny -
wać pre zen ta cji tyl ko swo ich po glą dów, my śli czy wy obra żeń. Cze -
ska fi lo zo fia ma pew ną okre ślo ną struk tu rę, któ rą na le ży do strzec.
Ma ona wie lo war stwo wą treść, któ ra mo że być dla cu dzo ziem ca na -
wet bar dzo do brze zna ją ce go ję zyk cze ski, trud na do uchwy ce nia.
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Za po zna jąc się z cze ską fi lo zo fią okre su I re pu bli ki do strze gam, że
jest za war tych wie le pro ble mów, któ re na le ży ana li zo wać z per -
spek ty wy cze skiej hi sto rio gra fii. Po nad to fi lo zo fia na szych po łu -
dnio wych są sia dów za ko rze nio na jest moc no w tra dy cji, któ ra nie
pod da je się pol skim za bie gom kla sy fi ka cyj nym. W przy pad ku Drti -
ny, opie ra on swo je po glą dy na fi lo zo fii dzie jów cze skich, któ re mo -
gą być trud ne do zro zu mie nia oso bie, któ ra mo że nie znać pod sta -
wo wych fak tów z hi sto rii Czech. W związ ku z tym oso ba in ter pre -
tu ją ca pra ce Drti ny mo że nie zro zu mieć je go po glą dów, po nie waż
do syć czę sto Drti na od wo łu je się do prze szło ści cze skiej87. 

Bi blio gra fia 

Drti na F., Ide ały wy cho wa nia, tłum. I. Kie tliń ska -Rudz ka, War sza wa
1901. 

Drti na F., Roz wój umy sło wy lu dów Eu ro py, tłum. I. Kie tliń ska -Rudz ka,
War sza wa 1904. 

Er ber Cz., Ju lia Kie tliń ska -Rudz ka, Kiel ce 1984. 

Głom bik Cz., Fi lo zo fia cze ska XX wie ku, „Prin ci pia” 29 (2001), XXIX. 

Głom bik Cz., Im pul sy i zbli że nia. Sie dem szki ców z dzie jów cze sko -pol -
skich kon tak tów fi lo zo ficz nych, Ka to wi ce 1996.

Kie tliń ska -Rudz ka J., Przed mo wa [w:] Roz wój umy sło wy lu dów Eu ro py,
War sza wa 1904. 

Ko złow ski W. M., Współ cze sna myśl fi lo zo ficz na w Cze cho sło wa cji,
„Kwar tal nik Fi lo zo ficz ny” 4 (1926) IV; 5 (1927) V ; 6 (1928) VI. 

Pa vlin cová H., Fi lo zo fia cze ska w okre sie mię dzy wo jen nym, tłum., B. Szu -
bert, „Edu ka cja Fi lo zo ficz na“ 34 (2002) 34.

Zo uhar J., Fi lo zo fia cze ska koń ca XIX wie ku w ży ciu na ro do wym, „Fo lia
Phi lo so phi ca” 19, (2001) 1.

87 Cz. Głombik, Filozofia czeska XX wieku, „Principia” 19 (2001), XXIX, s. 28 i n. 
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8. Bibliografia prac Franciška Drtiny 

Ana li zu jąc do ro bek na uko wy Fran tiška Drti ny do strze że my, że
pro fe sor naj pierw pu bli ko wał ob szer ne ar ty ku ły w zna nych pe rio dy -
kach fi lo zo ficz nych lub pe da go gicz nych, a do pie ro po tem  uka zy wa -
ły się one dru kiem ja ko mo no gra fia. Po za tym w ni niej szym wy ka -
zie bi blio gra ficz nym ar ty ku ły uka zy wa ły się w od cin kach. Drti na
sta rał się, aby te ob szer ne ar ty ku ły uka za ły się w da nym cza so pi -
śmie w cią gu jed ne go ro ku. Dla te go też w opi sie bi blio gra ficz nym,
po ty tu le ar ty ku łu, na zwy cza so pi sma, ro ku wy da nia, za miesz czo ny
jest nr przy pi sa ny do da ne go ro ku. W cza sach, gdy pu bli ko wał Drti -
na, nie po da wa no nu me ru cza so pi sma na da ny mie siąc, ale nu mer
da ne go ro ku. Po tym opi sie po da wa ne są stro ny, na któ rych znaj du -
je się wspo mnia ny ar ty kuł. Gdy by śmy chcie li licz bo wo zo bra zo wać
do ro bek F. Drti ny to oka za ło by się, że pro fe sor opu bli ko wał 134 ar -
ty ku ły oraz 79 mo no gra fii, nie wli cza jąc 8 prac, któ re uka za ły się po
śmier ci fi lo zo fa. Nie wy ka zu jąc ta kże prac, któ re zo sta ły prze tłu ma -
czo ne na in ne ję zy ki. 

1890
1. Třídění jevů duševních v řecké fi lo so fii. Příspěvek k dějinám psy -

cho lo gie, „Li sty fi lo so fické“ 1890, nr 17, s. 1-14, 81-97, 201-225,
321-338, 401-431. 

2. Třídění jevů duševných v řecké fi lo so fii. Příspěvek k dějinám psy -
cho lo gie, Pra ha 1890.

1892
1. Roz h le dy v otázce re for my středního škol ství, „Čas“ 1892, nr 6, 

s. 500-503, 514-521, 530-535, 548-552, 562-567. 

1893
1. O stu diu fi lo so fie ve Fran cii, „Athe neum“ 1893, nr 10, s. 14-22,

71-76, 103-110, 139-144, 169-177. 
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1894
1. Náboženský sjezd v Chi ca go, „Naše do ba“ 1894, nr 1, s. 851-856. 
2. Škol ství v ci zině, „Naše do ba“ 1894, nr 1, s. 241-253. 

1896
1. Gym na sium, je ho vývoj a nynější or ga ni st ce, [w:] Ottův slovník

naučný, dil. 10, Pra ha 1896, s. 651-663. 
2. O ap per cep ci a význam jejím ve vyučování. Rocz nik Dzie dzic twa

Ko meń skie go 1896, nr 2, s. 1-25.
3. O ap per cep ci a význa mu jejím ve vyučování, Pra ha 1896. 
4. Vyšší výcho va dívčí ve Fran cii, „Ženský svět“ 1896, nr 1, s. 111-

112, 127-129, 144-146, 157-158, 165-166, 177-178, 183-184,
200-202, 213-214, 228-229, 240-241, 256-257, 268-269. 

1897
1. Po sta vení a plat by učitel stva středoškolshého ve Fran cii,

„Věstník českých pro fe sorů“ 1897, nr 4, s. 109-113, 173-177.

1898
1. Ad mi ni stra ce školská ve Fran cii, „Věstník českých pro fe sorů“

1898, nr 5, s. 49-52, 103-106.
2. Divčí ly cea ve Fran cii a jich or ga ni sa ce, „Ženský svět“ 1898, nr

2, s. 4-6, 32-34, 50-53, 65-66, 95-96, 131-135, 165, 178-180,
195-197, 235-237, 253-254, 267-269, 279-282, 295-297, 307-
310.

3. Myšlen ková po va ha středověku, „Naše do ba“ 1898, nr 5, s. 11-20,
120-131, 232-244, 340-350, 396-410.

4. Myšlénková po va ha středověku, Pra ha 1898. 
5. Nástin dějin vyššího škol ství a the orií pa eda go gických ve Fran cii

od dob re vo lu ce. Díl I., (1789-1814),  Pra ha 1898. 
6. Středověk a křesťan ství. Do da tek k "Myšlénkové po va ze

středověku", Pra ha 1898.
7. Středověk a křes tan ství. Do da tek k „Myšlen kové po va ze

středověku“, „Naše do ba“, 1898, nr 5, s. 11-20, 120-131, 232-
244, 340-350, 396-410.
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1899
1. Křes tan ství, je ho vznik, ide ová pod sta ta a dějinný vývoj, [w:]

Ottův slovník naučný, dil. 15, Pra ha 1899, s. 132-143.
2. Křesťan ství, je ho vznik, ide ová pod sta ta a dějinný vývoj, Pra ha

1899.
3. Vyšší dívčí škol ství ve Fran cii, Pra ha 1899. 
4. Využití sta ti sti ky a výpočetní tech ni ky v řídící čin no sti ve do ucích

pra covníků ZPok. Učební text pro spe cia li zo vaný di plo mový se -
minář, Pra ha 1899.

1900
1. Ideály výcho vy. Volné ka pi to ly, „Kni ho vnička Času“, „Čas“ 1900,

nr 2, s. 1-40.
2. Pe da go gické roz h le dy, „Česká mysl“ 1900, nr 1, s. 52-57, 124-

129.
3. Po si ti vi smus, je ho pe da go gický do sah a význam, [w:] Stručný

slovník pe da go gický (red. J. Klik), dil. 5, Pra ha 1900, s. 1355-
1360.

4. Pro gram kul turní a školský, [w:] Rámcový pro gram české stra ny
li dové. Część 4, Pra ha 1900, s. 42-69. 

5. Slo vo o stu diu fi lo so fie, [w:] Stu dentský al ma nach „Sla via“, Pra -
ha 1899-1900, s. 92-110.

1901
1. Křes tan ství a česká re for ma ce, „Kni ho vnička Času“, „Čas“

1901, nr 18, s. 1-23. 
2. Křesťan ství a česká re for ma ce, Pra ha 1901.
3. Nová ško la, „Naše do ba“ 1901, nr 8, s. 13-21, 91-97.

1902
1. Kul turní a školský pro gram stra ny li dové, „Po li tický klub české

stra ny li dové“ 1902, s. 1-39.
2. Kul turní a školský pro gram stra ny li dové, Pra ha 1902.
3. Li dové přednášky uni ver sitní, Pra ha 1902. 
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4. Li dové přednášky uni ver sitní, Stu dentský al ma nach „Sla via“
1902, s. 7-28.

5. Myšlen kový vývoj evropského lid stva, Pra ha 1902. 
6. O novějších směrech re for my středoškolské. Přednáška, kte rou

pro slo vil při VIII. sjez du českých pro fe sorů. „Věstník Ústředního
spo lu českých pro fe sorů“ 1902, s. 1-11.

7. Pe da go gi ka, [w:] Ottův slovník naučný, dil. 19, Pra ha 1902, 
s. 19-20.

1903
1. O novějších směrech re for my středoškolské. Přednáška, kte rou

pro slo vil při VIII. sjez du českých pro fe sorů, Pra ha 1902.
2. ....O ško le obecné a ja zy ku ma teřském. Přednáška, již pro slo vil 

v kral. Městě Sušici dne 13 září 1903, Sušice 1903.
3. .... Obecné škol ství fran co uzské, „Pe da go gické roz h le dy“ 1903, 

nr 16, s. 49-54, 101-106, 149-153, 205-209, 255-260, 302-
307, 351-357, 398-405, 452-460.

4. Obecné škol ství fran co uzské, Pra ha 1903.
5. Re for ma středoškolská v Pru sku, „Česká mysl“ 1903, nr 4, s. 93-

97, 175-182, 241-247, 338-347.

1904
1. Ději ny pe da go gi ky se zvláštním zřete lem k povšechnému kul -

turnímu a fi lo so fickému vývo ji. (Uni ver sitní přednášky), Pra ha
1904-05. 

2. J.A. Ko menský, za kla da tel li dového vzdělání, Pra ha 1904. 
3. Jan Amos Ko menský, za kla da tel vzdělání li dového. (Řeč, kte rou

pro slo vil při oslavě Ko menského, pořádané Ustř. Sbo rem
vzdělávacím na Žofíně 27 března 1904, „Pe da go gické roz h le dy“
1904, nr 17, s. 453-462.

4. Jan Amos Ko menský, za kla da tel vzdělání li dového. (Řeč, kte rou
pro slo vil při oslavě Ko menského, pořádané Ustř. Sbo rem
vzdělávacím na Žofíně 27 března 1904, Pra ha 1904.

5. Reálná ško la. Reálné gym na sium, [w:] Ottův slovník naučný, dil.
21, Pra ha 1904, s. 343-347.
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6. Re for ma středoškolská se zřete lem k poměrům mo ra vským 
a slezským. (Přednáška, kte rom pro nesl při sla vno stech ra -
dhoštských v Kroměříži dne 18 září 1904), Ostra va 1904.

7. Roz h le dy po dějinách fi lo so fie, „Česká mysl“ 1904, nr 5, s. 37-43,
214-218, 460-465 oraz nr 6, s. 44-48, 208-212, 363-370, 435-
440.

8. Uni ver si ta bu do uc no sti, „Pe da go gické roz h le dy“ 1904, nr 17, 67-
72, 146-150, 197-203.

9. Vývoj životního názo ru evropského lid stva. První přednáška.
Druhá přednáška, [w:] Li dové přednášky české Pražské uni ver -
si ty Kar lo -Fer di nan do vy v Kroměřížski. Školní rok 1904-1905, 
s. 1-9.

1905
1. Dívčí škol ství u nás a jin de, Pra ha 1905.
2. Epišto la o vla ste nectví,  „Pražská li dová re vue“ 1905, nr 1, s. 2-4.
3. Jan Amos Ko menský, je ho život a dílo. Dle přednášek uni ver -

sitní exten se v Plzni, „Pražská li dová re vue“ 1905, nr 1, s. 50-53,
83-86, 112-114, 137-140, 161-163.

4. K re formě učitelského vzdělání, Pra ha [1905].
5. K re formě učitelského vzdělaní, „Čas“ 1905, nr 19, s. 207, 209,

211-217.
6. Kni ho vna pe da go gických kla siků. (Řeč při valné hro maděn

Dědictví Ko menského na Žofíně v Pra ze dne 8 srp na 1904, „Pe -
da go gické roz h le dy“ 1905, nr 18, s. 1-8.

7. Loc ke ovy zása dy vy cho va telské. K dvo uset leté památce je ho
úmrtí (28 října 1704), „Česká mysl“ 1905, nr 6, s. 1-12.

8. O re formě středoškolské v pru sku a ve Fran cii, „Věstník
českých pro fe sorů“ 1905, nr 12, s. 189-203, 332-348. 

9. O re formě středoškolské v Pru sku a ve Fran cii, Pra ha 1905.
10. O re formě učitelského vzdělání, „Pe da go gické roz h le dy“ 1905,

nr 18, s. 289-311.
11. O re formě učitelského vzdělání, Pra ha 1905. 
12. O výchově dívčí, „Časo pis učite lek“ 1905, nr 21, s. 2-5, 19-20,

33-35, 49-51, 65-67, 86-88, 97-99, 113-115, 129-131, 193-195.
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13. Or ga ni sa ce školská předních kul tu rach států. (Uni ver sitní
přednášky), Pra ha 1905-06.

14. Re formní směry di dak ti ky středoškolské. (Uni ver sitní
přednášky), Pra ha 1905.

15. Ško la obecná, „Vzdělání li du“ 1905, nr 2, s. 293-295. 
16. Vývoj the orií pa eda go gických v 19. sto letí, [Pra ha 1905]. 

1906
1. Aka de mická svo bo da, [w:] Stu dentský al ma nach „Sla via“, Pra ha

1906, s. 99-110.
2. Ob raz světa v dějinách lid stva, [w:] „Havlíček“ ka len dař, cz. 4,

Pra ha 1906, s. 84-93 oraz cz. 6, 1908, s. 91-96. 
3. Ško la la ická, „Klídka času“ 1906, nr 1, s. 1-10. 
4. Ško la, [w:] Ottův slovník naučný, dil. 24, Pra ha 1906, s. 640-

648.
5. Škol ství a učitelské vzdělání v Ame ri ce, Pra ha 1906. 
6. Škol ství a učitelské vzdělání v Ame ri ce, „Pe da go gické roz h le dy“

1906, nr 19, s. 1-5, 73-79, 149-154, 228-233, 303-307, 442-447,
505-508, 653-657.

7. Všeobecná pa eda go gi ka, Pra ha 1906. 
8. Vzdělání, „Pražská li dová re vue“ 1906, nr 2, s. 135-137.

1907
1. České škol ství v ne bez pečí, Pra ha 1907.
2. Český národ a státní roz počet na rok 1908. (Řeč na radě ve

Vídni dne 20 pro sin ce 1907, Pra ha 1907.
3. Přírodní vědy a vzdělání hu ma nitní, „Česká mysl“ 1907, nr 8, s.

113-130.
4. Přírodní vědy a vzdělání hu ma nitní, Pra ha 1907. 
5. Učite sl tvo, [w:] Ottův slovník naučný, dil. 26, Pra ha 1907, s. 8-9.
6. Uni ver si ta. Uni ver sitní exten se, Pra ha 1907. 
7. Uni ve si ta. Uni ver sitní exten se, [w:] Ottův slovník naučný, dil.

26, Pra ha 1907, s. 188-199.
8. Ven ko vské ško ly výchovné. (Přednáška v cy klu Jed no ty

Komnského dne 24 úno ra 1907), „Vzdělání li du“ 1907, nr 4, 
s. 57-59. 
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9. Vyšší vzdělání dívčí, „Hlídka času“ 1907, nr 2, s. 1-22. 
10. Vývoj the orií pa eda go gických, Pra ha 1907.
11. Význam pan so fických snah J. A. Ko menského, „Pe da go gické

roz h le dy“ 1907, nr 20, s. 401-412, 481-489, 583-588.
12. Význam pan so fických snah J.A. Ko menského, Pra ha 1907. 
13. Význam uni ver sit v mo derím vývo ji národním. (Řeč při sjez du ji -

hočeského stu den stva v Písku 15 srp na 1907, „Čas“ 1907, nr
21, s. 226-227. 

14. Záslu hy prof. Ho stinského na po li české li dovýcho vy, „Česká
mysl“ 1907, nr 7, s. 83-86.

15. Změna vlády a české škol ství. České škol ství v ne bez pečí, Pra ha
1907. 

16. Změna vlády a české škol ství. České škol ství v ne bez pečí. Řeč
po slan ce na veřejné schůzi li du na Král. Vi noh ra dech dne 24 li -
sto pa du 1907, „Kni ho vnička Času“, „Čas“ 1907, nr 43, s. 1-16. 

1908
1. Církev a ško la, „Pražská li dová re vue“ 1908, nr 4, s. 4-8.
2. Česká uni ver si ta v Brně, „Čas“ 1908, nr 22, s. 1.
3. Dvoj stupňovost středoškolského vyučování. Pro slo ve no na

středoškolské an ketě, „Hlídka času“ 1908, nr 3, s. 6.
4. Fran tišek Krejčí. K 50 na roz e ninám 21 srp na 1908, „Času“

1908, nr 3 - do da tek.
5. Kul turní potřeby národů slo vanských v Předli ta vsku. (Řeč při

ma ni fe sta ci v Poděbra dech 24 května 1908), „Čas“ 1908, nr 2.
6. Mírové sna hy J. A. Ko menského. (Z řeči při oslavě na roz e nin Ko -

menského ve Vídni 29 března t.r /1908/), „Přeh led re vuí“ 1908,
nr 3, s. 129-132. 

7. O učitelských aka de miích. An ke ta Jed no ty Ko menského o or ga -
ni sa ci učitelských aka de mií, „Pe da go gické roz h le dy“ 1908, nr
21, s. 193-198.

8. Re for ma středoškolská. (K an ketě v mi ni ster stvu škol ství r.
1908), „Čas“ 1908, nr 22, 18-20.

9. Stu dijní kan celář v mi ni ster stvu vyučování, „Hlídka času“ 1908,
nr 3, s. 26.
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10. Svo bo da vy sokých škol, „No vi na“ 1908, nr 1, s. 295-300.
11. Za svo bo du svědomí a učení. Řeč T. G. Ma sa ry ka a Fr. Drti ny v

po sla necké sněmovně říšské ra dy ve Vídni dne 3-5 pro sin ce
1907 pro ti úto ku kle rikálů na svo bo du uni ver sit,  „Kni ho vnička
Času“, „Čas“ 1908, nr 44, s. 1-77 . 

1909
1. České škol ství, „Osvěta li du“ 1909, nr 14, s. 70.
2. Ko menského idea hu ma nitní: (řeč při oslavě na roz e nin Ko -

menského, pořáddané Jed no tou Ko menského na Sta roměstské
rad ni ci dne 4. dub na 1909), Pra ha 1909. 

3. Ko menského idea hu ma nitní. (Řeč při  oslavě na roz e nin Ko -
menského, pořádané Jed no tou Ko menského na Sta roměstské
rad ni ci dne 4 dub na 1909), „Pe da go gické roz h le dy“ 1909, nr
22, s. 657-661.

4. Mi no ritní škol ství. (Z řeči na říšské radě ve Vídni při pro -
jednávání návrhu Me tel ko va r. 1909), „Hlídla času“ 1909, nr 4,
s. 1-42.

5. Naše menšinová po li ti ka, „Čas“ 1909, nr 23.
6. O po li tické si tu aci.  (Před ne se no na veřejné schůzi vo ličů v Ho -

licích dne 5. led na 1909), Par du bi ce 1909. 
7. Poměry školské v Ha liči, „Osvěta li du“ 1909, nr 14, s. 69.
8. Re for ma středoškolská s českého hle di ska. [Připo je ny plány

učebné reálných gym na sií], Pra ha 1909. 
9. Re for ma středoškolská s českého hle di ska, „Kni ho vnička

Času“, „Čas“ 1909, nr 50, s. 1-67. 
10. Učitelské vzdělání dle návrhu Jed no ty Ko menského, Kut na Ho -

ra 1909. 
11. Učitelské vzdělání dle návrhu Jed no ty Ko menského. (Řeč na

ma ni fe stační schůzi sdružených jed not učitelských v Kolíně n. L.
1909), „Učitelský přeh led“ 1909, nr 5, s. 137-139, 169-172,
203-208, 236-240.

12. Úko ly české po li ti ky v dnešní si tu aci. (Řeč na schůzi Vi noh -
radské or ga ni sa ce v Kral. Vi noh ra dech dne 19 úno ra 1909),
„Čas“ 1909, nr 23, s. 53-54.
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13. Ukva pené pro jednávání roz počtu, „Osvěta li du“ 1909, nr 14, s.
1-68.

14. Výchovné ško ly na ven kově, „Naše do ba“ 1909, nr 16, s.250-
258, 350-358, 423-431.

15. Výchovné ško ly na ven kově, Pra ha 1909.  
16. Zákla dy no vověkého názo ru životního, Pra ha 1909. 
17. Zákla dy no vověkého názo ru životního. (Přednáška při me -

zinárodním sjez du fi lo so fickém v He idel ber gu dne 4 září 1908),
„Česká mysl“ 1909, nr 10, s. 16-22, 91-102.

1910
1. Česká ze mská školní ra da. Kri tické úva hy, „Čas“ 1910, nr 24.
2. Jan Amos Ko menský. (Řeč při od ha lení pomníku J. A. Ko -

menského v Ku nvaldě 1910), „Be se da učitelská“ 1910, nr 42, s.
233-234. 

3. Ma sa ryk a li dové vzdělání, „Vzdělání li du“ 1910, nr 7, s. 221-
222.

4. Mi no ritní škol ství a use dlost ro dičů, „Čas“ 1910, nr 24.
5. Naše kul turní tužby a školské potřeby, „Čas“ 1910, nr 24, s. 1.
6. O kul turních potřebách okre su Ne ve klo vského. (Řeč prom lu vená

na tábo ru li du v Ne tvořicích dne 28. srp na 1910), Ne ve klov
1910. 

7. Or ga ni sační nástin a učebné osno wy Dívčího reálného gym na -
sia. Vy pra co wal F. Drti na a Oktáv Wágner, Brno 1910. 

8. Státní roz počet na rok 1910 a česká fa kul ta fi lo so fická, „Věstník
českých pro fe sorů vy so koškolských“, 1910, nr 2, s. 1-12.

9. Státní roz počet na rok 1910 a česká fa kul ta fi lo so fická, Pra ha
1910. 

10. Životní názor L.V. Tolstého, Pra ha 1910. 

1911
1. (Vzpo minký na T. G. Ma sa ry ka), [w:] T. G. Ma sa ry ko vi k 60 na -

roz e ninám (red.) E. Be neš, F. Drti na, F. Krejčí, J. Her ben, Pra ha
1911, s. 247-252.

2. Jan Amos Ko menský, „Vzdělání li du“ 1911, nr 8, s. 254-257. 
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3. Křesťan ství, hu sit ství, české bra tr ství, Pra ha 1911.
4. Křes tan ství, hu sit ství, české bra tr ství. Řeč, kte rou pro slo vil při

oslavě Hu sově v Olo mo uci 8 červen ce 1911, „Naše do ba“ 1911,
nr 18, s. 731-736, 821-824.

5. Ma sa ryk, po li tik vědou a uměním, [w:] T. G. Ma sa ry ko vi k 60
na roz e ninám (red.) E. Be neš, F. Drti na, F. Krejčí, J. Her ben, Pra -
ha 1911, s. 264-273.

6. Tol stoj, apoštol lid sko sti a míru, Pra ha 1911.  
7. Tol stoj, apoštol lid sko sti a míru. (Řeč při oslavě po smrtné,

pořádané Osvětovým sva zem v Pra ze dne 26 pro sin ce 1911,
„Naše do ba“ 1911, nr 18, s. 504-514.

8. Zákon Perkův, „Čas“ 1911, nr 25. 
9. Životní názor L. N. Tolstého, „Naše do ba“ 1911, nr 18, s. 84-94.

1912
1. Česká po li ti ka školská. (Řeč na veřejné schůzi v Plzni), „Čas“

1912, nr 26.
2. Českoněmecká otázka, „Čas“ 1912, nr 26.
3. De mo ra cie a vzdělání. (Ury vek z přednášky „Kul turní po li ti ka“,

pořádané Sva zem česko slo vanského stu den stva), „Stu dentská
re vue“ 1912, nr 6, s. 2-6.

4. Druhá česká uni ver si ta v Brně. (Řeč na ma ni fe stační schůzi v
Pi sku 12 li sto pa du 1911), „Naše do ba“ 1912, nr 19, s. 89-99.

5. Fi lo so fie XIX sto letí a vědy přírodní, „No vi na“ 1912, nr 5, s.
421-424, 455-459, 492-496, 521-523, 545-548, 597-599.

6. Fi lo so fie XIX sto letí a vědy přírodní, Pra ha 1912.
7. Kul turní poslání českého náro da, Pra ha 1912.
8. Kul turní poslání českého náro da. (Řeč pro slo vená na sjez du

učitel stva mo ra vského v Bo sko vicích dne 21 červen ce 1912),
„Pe da go gické roz h le dy“ 1912, nr 26, s. 49-54, 162-168. 

9. Kul turní sty ky ame rických Čechů s do mo vi nou. Řeč ve schůzi
ame rických Čechů svo lané Národní Ra dou v Pra ze dne 4.
červen ce, Pra ha 1912. 

10. L. N. Tol stoj, náboženský ge nius, „No vi na“ 1912, nr 5, s. 387-
392.
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11. Mládež a po li tická si tu ace. (Řeč na sjez du po kro kové mládeže v
Plzni), „Čas“ 1912, nr 26. 

12. O po va ze no vověké fi lo so fie, „Naše do ba“ 1912, nr 19, s. 580-
588, 659-669.

13. O po va ze no vověké fi lo so fie, Pra ha 1912.
14. O úko lu a směrech li dového vzdělání, „Česká osvěta“ 1912, nr

8, s. 1-3, 33-36, 61-68, 81-98.
15. O úko lu a směrech li dového vzdělání, Pra ha 1912. 
16. Pro gram české stra ny po kro kové, Pra ha 1912.
17. Ro di na a národ, „Vzdělání li du“ 1912, nr 9, s. 4-6, 39-40.
18. Ro us se au a Pe sta loz zi o mravním vývo ji lid stva, „Čas“ 1912, nr

26 – do da tek.
19. Ro us se au a ro us se au ism. (K na roz e ninám Ro us se ovým), „Česká

mysl“ 1912, nr 13, s. 337-348. 
20. Z mi nu lo sti „Štítného“, „Ta bor“ 1912, nr 49, s. 89-93. 

1913
1. Aka de mické stu dium, „Pražská li dová re vue“ 1913, nr 9, s. 73-

78, 101-103, 132-133.
2. Česká pro vi so ria vy so koškolská, „Čas“ 1913, nr 27 – do da tek.
3. Fi lo so fie Berg so no va, „Čas“ 1913, nr 27 – do da tek.
4. Kul turní vývoj a význam českého náro da, [b.m.n] 1913.
5. Kul turní vývoj a význam českého náro da, „Pražská li dová re -

vue“ 1913, nr 9, s. 294-299.
6. Národní vzdělání, Pra ha 1913. 
7. Pan the ism a je ho náboženský význam, „Středa“ 1913, nr 2, s. 1-

5, 43-49, 81-84.
8. Po kračovací škol ství v Čechách a Sol noh rad sku, „Klín“ 1913,

nr 1, s. 2-3.
9. Pro ti ab so lu ti smu, Hra dec Králové [1913]. 

10. Stu die o fi lo so fii Ana xi man drově, [b.m.n.] 1913.
11. Úsporný systém vy so koškolských pro vi so rií v ra ko usku, „Čas“

1913, nr 27 – do da tek.
12. Vznik a vývoj uni ver sit, „Učitelský přeh led“ 1913, nr 9.
13. Zákla dy no vověkého názo ru na život, Pra ha 1913.
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14. Zákla dy no vověkého názo ru na život. Přednáška z uni ver sitní
exten se, Pra ha 1913. 

1914
1. Národní a kul turní ne bez pečí návrhu Ko li sko va, „Pražská li dová

re vue“ 1914, nr 10.
2. Národní a kul turní ne bez pečí návrhu Ko li sko va, Pra ha 1914.

1915
1. Hus a lid stvo. (Před ne se no při oslavě památky Hu so vy, pořádané

Evan ge lic kou Be se dou v Pra ze dne 5 červen ce 1915, „Česká
mysl“ 1915, nr 16, s. 1-8.

2. Hus a lid stvo. Před ne se no při oslavě památky Hu so vy, pořádané
Evan ge lic kou Be se dou v Pra ze dne 5. červen ce 1915, Pra ha 1915.

1916
1. Fi lo so fická fa kul ta a vy so koškolské stu dium, [w:] Uni ver sitní stu -

dium (red.) B. Me del, Pra ha 1916, s. 5-10.
2. Le ib ni zo vo životní dílo a kul turní význam, Pra ha 1916.
3. Náro dové a jich fi lo so fie, Pra ha 1916.
4. Or ga ni sování náro da, „Naše do ba“ 1916, nr 23, s. 173-178.
5. Žena ve středověku, „Naše do ba“ 1916, nr 23, s. 47-52, 105-113.

1917
1. Apol lo nios z Ty any, Pra ha 1917. 
2. Apol lo nios z Ty any, „Osvěta“ 1917, nr 47, s. 321-327.
3. Kri se dívčího vzdělání, „Národní li sty“ 1917, nr 57. 
4. Le ib nit zo vo životní dílo a kul turní význam. (K dvo usta leté památce

je ho smr ti), „Naše do ba“ 1917, nr 24, s. 187-192, 265-276.
5. Li dová výcho va v de mo ra cii, „Národní li sty“ 1917, nr 58. 

1918
1. Fran co uzské pro te stant ství li berální, Pra ha 1918. 
2. Pro slo vy na sla vno sti středoškolské mládeže Velké Pra hy ko nané

dne 8 li sto pa du 1918 na hradě pražském, „Ustř. spo lek českých
pro fe sorů“ 1918,s. 3-6.
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1919
1. O fi lo so fické osob no sti Čádově, „Česká mysl“ 1919, nr 17, s. 33-40.
2. Osvěta v de mo kra cii, Pra ha 1919. 

1920
1. Co zna mená životní dílo J. A. Ko menského, [w:] Ročen ka

karlínského národního škol ství, vy daná ve třetím ro ce re pu bli ky
na osla vu J. A. Ko menského v pamět 250 výročí je ho úmrtí, Pra ha
1920, s. 16. 

2. Drti no va čítan ka, Brno 1920. 
3. Ko menský v An glii, „Národní li sty“ 1920, nr 60. 
4. Ma sa ry ko va po li ti ka a bu do uc nost česko slo venského náro da,

„Ka lendář národní po li ti ky“ 1920, nr 30, s. 46-49.
5. Ma sa ry ko va po li ti ka a bu do uc nost česko slo venského náro da,

Pra ha 1920.
6. O mravní výchově. (Úvodní slo vo k přednáškám Česko slov. spo -

lečno sti pe da go gického mu sea Ko menského), Pra ha 1920. 
7. O mravní výchově. (Úvodní slo vo k přednáškám Česko slo venské

spo lečno sti Pe da go gického mu zea Ko menského, „Naše do ba“
1920, nr 27, s. 408-412.

8. Osvícen ství (ra cio na li smus) a ro man tism, „Naše do ba“ 1920, nr
27, s. 90-98, 183-193.

9. Osvícen ství (ra cio na li smus) a ro man tism, Pra ha 1920.

1921
1. Ju bi leum Ko menského, „Naše do ba“ 1921, nr 28, s. 4-8.
2. Ma sa ryk a nábožen ství, „Ka lendář národní po li ti ky“ 1921, nr 31,

s. 88-89.
3. Ma sa ryk a nábožen ství, Pra ha 1921.
4. Ma sa ry ko va fi lo so fie a osvo bo zo vací dílo, „Naše do ba“ 1921, nr

28, s. 406-416.
5. Ma sa ry ko va fi lo so fie a osvo bo zo vací dílo, Pra ha 1921.
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1924
1. Problém víry v Čádově no eti ce, „Česká mysl“ 1924, nr 30, s. 35-41. 

1925
1. Ideály výcho vy: (Volné ka pi to ly), Pra ha 1925. 

Pu bli ka cje o nie usta lo nym ro ku wy da nia
1. O aka de mickém životě a stu diu, Pra ha [19--]. 
2. Úvod do fi lo so fie. Díl hi sto rický: myšlen kový vývoj evropského

lid stva. Část 2, Nová do ba, Pra ha [19--].  

Wy da nia po śmiert ne
1. Ideály výcho vy: so ubor pro gra mových a hi sto rických statí z pe da -

go gi ky, Pra ha 1930.
2. Ma sa ryk, po li tik vědou a uměním, Pra ha 1930.
3. Re for ma škol ství. So ubor statí, Pra ha 1931. 
4. Sto ika Epik te ta Ru kovět mravních naučení, vyd. 1, Pra ha 1894,

vyd. 2, Pra ha 1898, vyd. 3, Pra ha 1930.
5. Uni ver si ta a učitel stvo. So ubor statí, Pra ha 1932. 
6. Úvod do fi lo so fie. Díl hi sto rický, Základní úva hy, myšlen kový

vývoj evropského lid stva. Část 1., Sta rověk a středověk, Pra ha
1929. 

7. Úvod do fi lo so fie. Myšlen kový vývoj evropského lid stva. Sva zek 2,
Pra ha 1948

8. Vzpomínky na T. G. Ma sa ry ka, Pra ha 1930. 

Sta te of re se arch on scien ti fic ac ti vi ties Fran tišek Drti na

Sum ma ry

The work presents the information on the subject of  the state of
research over the scientific activities of Fran tišek Drtina, the outstanding,
Czech philosopher and educator who explored at the turn of the 10th and
20th centuries. His works are little known to the Polish scientific reality.
The oldest and most extensive elaboration concerning his person comes
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from 1028. As yet, his scientific activity did not become quite examined
by philosophers and educators. The starting point of  any study is to
determine the stat of  research; so that it doesn’t turn out that we analyze
certain reality which has already been subjected to research.

This ar tic le con ta ins a bi blio gra phy of works from the late ni ne te enth
and ear ly twen tieth cen tu ry of  Fran tišek Drti na, Czech philosopher and
educator. This list contains 134 articles and 79 monographs.The
compilation of  the bibliography of  his works was made possible by the
generous contributions of emploees of National Library in Pra gue and the
exact computer data base into which the Library is equipped. Eight of his
works were published after his death. Bibliography does not include works
that were published outside the Czech Republic, in other language than
Czech.
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Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc*

VÝCHOVNÉ PÔSO BE NIE RO DIČOVSKÉHO PRÍKLA DU
AKO PRED MET IN TER DI SCI PLINÁRNYCH ANALÝZ

WY CHO WAWC ZE DZIA ŁA NIE PRZY KŁA DU
RO DZI CIEL SKIE GO JA KO PRZED MIOT BA DAŃ

IN TER DY SCY PLI NAR NYCH

1. Úvod. 2. K otázke psy chických me cha ni zmov príkla dom na vo deného
správania. 3. K problému dis funkčného pôso be nia príkla du a možno sti je -
ho riešenia. 4. Záver. 

Abs trakt
Au tor pri stu pu je k in ter di sci plinárnej analýze výchovného pôso -

be nia ro dičovského príkla du z teo lo gického a psy cho lo gic kého
aspek tu. Pra meňom vy ko naných analýz mu bo lo die lo bl. Jána Pa v-
la II. Fa mi lia ris con sor tio a mo no gra fia Jána Gráca Exem pli fikácia.
Vzo ry a mo de ly v živo te člo ve ka. V úvod nej časti au tor  ob jasňuje
základné poj my exem pli fikácia: vzor, mo del, per ci pient, mo da li ta a
pod. V dru hej, teo re tic kej časti au tor ob jasňuje základné psy chické
me cha ni zmy príkla dom na vo deného správa nia: imitáciu, no ni -
mitáciu, de si miláciu a non de si miláciu. Podľa to ho, ako per ci pient
hod notí správa nie vzo ru vo vzťahu k svoj mu vlastnému správa niu,
môžu vzniknúť mo da li ty funkčného, t.z. výcho vne žia du ce ho ale bo

* Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. works as a university teacher and researcher at the
Department of Psychology at the University of Trnava (Slovakia). He specializes in the
field of educational psychology, psychology of  value orientation and moral psychology.
His most important works include monographs Persuázia (Persuasion, 1985, 1988),

Exemplifikácia: Vzory a modely v živote človeka (Exemplification: Patterns and models

in human life, 1990), and Psychológia mravnosti (Psychology of morality, 2008). 
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dys funkčného, t.z. výcho vne nežia du ce ho správa nia. V tre tej apli -
kačnej časti, au tor opie rajúc sa o súvzťažné po znat ky teo ló gie a psy -
cho ló gie, rieši problém možnej pre me ny dys funkčne pôso bia cich
vzo rov na vzo ry funkčné, čiže výcho vne žia du ce.

Kľúčove slová: ro di na, výcho va, učenie Jána Pa vla II 

1. Úvod

Je za ujímavé, že výcho va pro stredníctvom osobného príkla du
ne nachádza va ri v žiad nej ob la sti me dziľudských vzťahov také
významné uplat ne nie ako práve v ob la sti ro dinných vzťahov. Na -
ozaj, je to práve osobný príklad ro dičov, v kto rom dieťa nachádza,
keď nie ho tový, tak aspoň záro dočný vzor te mer pre všet ko, čo sa od
ne ho už te raz, ale i v budúcno sti očakáva. Ro dičia to tiž pôso bia na
svoj ho po tom ka nie len tým, čím sa môže mo mentálne pre ja viť, ale i
tým, čím bu de spôso bilý sa pre ja viť aj ne skoršie, ne raz až o nie koľko
de sia tok ro kov.

Sku točne nie je ani možné jed no duchým výpočtom vy ja driť
ne smier ne bo hat stvo exemplárnych pod ne tov, ktorými ro dičia pôso -
bia na svo je de ti. Sú pre ne príkla dom nie len na úro vni fa mi -
liárnych, edu kačných, ale i part nerských a pro fe sijných vzo rov. Te -
da je to pre dovšetkým uni verzálnosť ro dičovských vzo rov, ktorá
spôso bu je, že sa po važujú pod ne to vo za naj bo hatší pro to typ
všetkých ostatných vzo rov. Nie náho dou bl. Ján Pa vol II. v
exhortácii Fa mi lia ris con sor tio konšta tu je, že manžel stvo a ro di na
tvo ria jed no z naj cen nejších bo hat stiev ľudstva1. 

V spomína nej exhortácii sa ďalej uvádza, že významné mie sto
pri riešení prem nohých výchovných problémov ro di ny patrí po pri
teo ló gii i roz ličným vedným di sciplínam – me dzi ni mi aj psy cho ló -
gii2. Je to to tiž práve psy cho ló gia, ktorá az da naja dekvátnejšie pri -
spie va k hlbšie mu výchovnému chápa niu poj mu exem pli fikácia.

1 Ján Pavol II, Familiaris consortio, Trnava, 1993, s. 7
2 Tamtiež, s. 138, 150.
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Robí tak jed nak nie len pro stredníctvom ob jasňova nia psy chických
me cha ni zmov pôso be nia príkla du na člo ve ka, ale aj pro -
stredníctvom ob jasňova nia pod mie nok účin no sti ale bo neúčin no sti
toh to pôso be nia. 

2. K otázke psy chických me cha ni zmov príkla dom na vo deného
správa nia

V na sle dujúcom sa pokúsi me aspoň stručne na značiť, čo z
našich psy cho lo gických zi stení o exem pli fikáci3 vyplýva pre
adekvátnejšie výchovné využíva nie ro dičovského príkla du.

Pod poj mom exem pli fikácia ro zu mie me pôso be nie príkla du ako
pro stried ku ale bo me tó dy me dziľudského ovplyvňova nia. Po pri poj -
me exem plum (z lat. príklad) sa používajú aj iné vy svetľova cie poj -
my, napr. vzor, mo del. Za tiaľ čo vzor je pod ne tový čin i teľ príkla du,
mo del je tiež pod ne tový čin i teľ príkla du, ale je to taký vzor, ktorý je
zámer ne mo di fi ko vaný ale bo na no vo utvo rený tak, aby sa ním do -
siah lo pro gra mo vané ovply vne nie člo ve ka.

Po pri vzo re a mo de li, ako pod ne tových čin i teľoch príkla du, je -
stvu je aj od po veďový čin i teľ – per ci pient. Je to člo vek, ktorý sa pod
vply vom príkla du takým ale bo onakým spôso bom správa. 

Ďalšími významnými poj ma mi exem pli fikácie sú mo da li ty. Ro -
zu mie me ni mi vy svetľova cie cha rak te ri sti ky psy chických me cha ni z-
mov, ktoré vyplývajú z nie ktorého zo základných spôso bov hod no -
tia ce ho po rovnáva nia sa per ci pien ta so vzo rom. V tej to súvi slo sti tre -
ba však konšta to vať, že nie len la ic kej, ale žiaľ i pe da go gic kej ve rej -
no sti je spra vi dla známy iba je den takýto me cha ni zmus – imitácia
(na podobňova nie), prípad ne no ni mitácia (ne na po dobňova nie).
Máme s ni mi dočin e nia vte dy, keď správa nie vzo ru a per ci pien ta sú
vzájom ne od lišné. No po pri týchto exi stujú aj ďalšie, vy svetľova cie
me cha ni zmy príkla dom na vo deného správa nia: de si milácia (od po -
dobňova nie) a non de si milácia (neo d po dobňova nie). Vy sky tujú sa
vte dy, keď správa nie vzo ru a per ci pien ta sú si po dobné.

Podľa ta buľky č. 1 oso bi to sti vzni ku jed no tlivých mo da litných
od po vedí možno cha rak te ri zo vať na sle do vne:
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A. Pred po kla dom vzni ku na podobňova nia I (imitácie) je, aby
per ci pient čin nosť vzo ru, na roz diel od svo jej súvzťažnej čin no sti,
hod no til klad ne (mo da li ta A). Špe ci fický psy chický zážitok, ktorý
v spo ji to sti s týmto hod no tením u imitáto ra vzniká, možno vy ja driť
for mu lou náučného vzťahu, „nie som taký dobrý, ale sa chcem
takým stať“. Z for mu ly vyplýva, že táto mo da li ta vy ja dru je ty pic ky
náučnú funk ciu vzo ru.

Ta buľka č. 1. Výcho vne žia du ce pôso be nie vzo rov

Ho ci mo da li ta imitácie je psy cho lo gic ky veľmi do bre
preskúmaná, pred sa zostávajú aj tu nie ktoré otvo rené problémy.
Vynára sa napr. otázka, či sústavná sys te ma tická výcho va k sa mo -
stat no sti (čo je ne vyh nutné) ne ne sie so se bou i nie ktoré vedľajšie
záporné stránky v tom, že nie ktorí jed no tli vci majú ten den ciu
upred nostňovať pre važne sa mo statné riešenie aj pri orien to vaní sa
vo výchovných vzťahoch a  a prio ri sa zrie kajú učenia sa z
osobného správa nia iných v po do be imitácie. Uve dený problém pra v-
de po dob ne vzniká z pred sud ku, že imitácia je vždy spo jená iba s
nižšou ro zu mo vou úrovňou riešenia problémov.

B. Pred po kla dom vzni ku ne na po dobňova nia NI (no ni mitácie)
je, aby per ci pient čin nosť vzo ru, v pro ti kla de ku svo jej súvzťažnej
čin no sti, hod no til zápor ne. Špe ci fický psy chický zážitok, ktorý u
no ni mitáto ra v prípa de mo da li ty B vzniká, vy ja dru je me for mu lou
výstražného vzťahu „nie som taký zlý, a ani sa nech cem takým

ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 4/201288

Ozna -
čenie 
mo da -
li ty

A

B

C

D

Per ci pien to vo  
hod no te nie: 

vzo ru   se ba

+            –

– +

– –

– –

Po rovnáva nie sa
per ci pien ta so 
vzo rom (prvá 
časť for mu ly)  

nie som taký 
dobrý      
nie som taký zlý

nie som taký zlý

nie som taký dobrý  

Pred po kla daná
ten den cia k správa niu
(druhá časť for mu ly)

ale chcem sa takým
stať 
ani sa nech cem takým
stať
ale nech cem takým
zo stať 
a chcem takým aj zo -
stať

Funkčné
mo da li ty

I (imitácia) 

NI (no ni mitácia)

D (de si milácia)

ND (non de si -
milácia) 

pedagogiczne 4_8_zeszyty naukowe 2.qxd  2013-01-18  10:08  Page 88



stať“. Mo da li ta sa uplatňuje vte dy, keď úlo hou vzo ru je plniť
výstražnú funk ciu. Pro ble ma ti ka výstražných vzo rov je však, na
roz diel od uisťujúcich, teo re tic ky o niečo me nej roz pra co vaná. Ne -
vie me napr. pre sne psy cho lo gic ky pred po ve dať, v ktorých prípa -
doch výstražný vzor prestáva plniť svo ju funk ciu a stáva sa pre per -
ci pien ta in di fe rentný ale bo do kon ca príťažlivý.

C. Pod mien kou vzni ku od po dobňova nia D(de si milácie) je, aby
per ci pient čin nosť vzo ru a svo ju súvzťažnú čin nosť hod no til ro vna ko
ako zlú. Mo da li ta sa stáva účin nou vte dy, keď vzor vo vzťahu k per -
ci pien to vi má od pu dzujúcu funk ciu. Pre to špe ci fický psy chický
zážitok, ktorý v ta kom to prípa de u de si miláto ra vzniká, možno vy ja -
driť for mu lou od pu dzujúce ho vzťahu „som tiež taký zlý, ale nech -
cem takým zo stať“. Značnou po dob nosťou vo vzťahu k per ci pien to vi
sa v ro di ne vy značujú nie len je ho súro den ci, ale i ro dičia, a to až tak,
že per ci pient ne raz v zápor nej čin no sti svoj ho nápro ti vku ako by vi -
del svo je vlastné správa nie. Vnímané správa nie vzo ru je te da v tom -
to prípa de zrka dlom, v kto rom per ci pient súčasne ob ja vu je se ba, ale
z tej horšej stránky. Keďže takéto „zrka dle nie“ je pre člo ve ka spra vi -
dla nepríjemné, obvy kle má ten den ciu zme niť svo je pôvodné správa -
nie, a tým uni kať, čiže od lišovať sa od správa nia, ktoré ho od pu dzu -
je. Žiaľ, nie ke dy však per ci pient v zápor nom správaní vzo ru nájde aj
ospra ve dl ne nie pre svo je vlastné ne do stat ky. V ta kom to prípa de lo -
gic ky pred po kla daná funk cia vzo ru sa mení na dis funk ciu. Na mie sto
pôvod nej averz nej funk cie vzor začína vy konávať funk ciu akej si ob -
ra ny, zášti ty, či ospra ve dl ne nia. Tak to sa po tom pôvodná de si mi lačná
mo da li ta mení na svoj pro ti klad – kon tra de si mi lačnú mo da li tu.

D. Pod mien kou vzni ku neo d po dodňova nia ND (non de si milácie)
je, aby per ci pient čin nosť vzo ru a svo ju súvzťažnú čin nosť hod no til
ro vna ko klad ne. Vzhľadom na to, že v tom to prípa de per ci pient má
ro vnaké kladné správa nie, moh lo by sa na mie tať, že ním vnímaný
vzor bu de pre ne ho in di fe rentný. To je možné, ale nie vždy. V nie -
ktorých prípa doch môže síce per ci pient do sa ho vať správa nie, ktoré
je ob jektívne hod no tené klad ne, ale sub jektívne si ne musí byť cel -
kom istý o etic kej kva li te svo jej vlast nej čin no sti. Najmä v prípa -
doch väčšej či menšej ne isto ty v po do be zaváha nia, po chyb no sti,
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ale i osobných kríz, keď per ci pient uvažuje, či zo trvať v do te rajšom
svo jom správaní, majú preňho veľký význam práve príkla dy tých,
ktorí si v ro vnakých životných si tuáciách počína li ako on, a naďalej
si bez zme ny po nechávajú svo je pôvodné správa nie. V ta kom to
prípa de ho voríme, že vzor plní vo vzťahu k per ci pien to vi uisťujúcu
funk ciu. Mo da li tu uisťujúce ho vzťahu pre to vy ja dru je me for mu lou
„som taký dobrý a chcem takým aj ostať“.

Z do siaľ uve deného na sle du je, že to, či ro dičovský vzor je pre dieťa
výcho vne žia du ci, ne vyplýva iba z to ho, či je kladný (ako sa to
najčastejšie očakáva), pre tože, ako uka zu je tab. č. 1,  aj záporný vzor
môže zohrávať výcho vne žia du cu funk ciu. Stáva sa to vte dy, ak záporný
vzor pôsobí na dieťa v zmy sle svo jej pôvod nej funk cie, te da výstražne (v
prípa de mo da li ty B) ale bo od pu dzujúco (v prípa de mo da li ty C).

Ho ci do siaľ uve dené správa nie má svo ju lo gi ku, ktorá vyplýva z
etického vzťahu do bra a zla, pred sa život uka zu je, že nie každý per -
ci pient sa správa v súla de s funk ciou svoj ho vzo ru, t.z. tak, ako ju
opi sujú ta be lo vané mo da li ty exem pli fikácie (tab. č. 1). Ak takéto
nesúladné správa nie pred sa len vznik ne, te da keď vzor vy voláva u
per ci pien ta pro ti kladnú re ak ciu, ne ho voríme o funkčných, ale dis -
funkčných mo da litách príkla dom na vo deného správa nia. 

Všet ky teo re tic ky možné prípa dy, keď dieťa pod vply vom špe ci -
fických psy cho lo gických pod mie nok nie lenže sa prestáva správať v
súla de so svojím kladným ro dičovským vzo rom, ale správa sa výcho vne
nežia du co, t.z. dis funkčne, pokúsi me sa načrtnúť v ta buľke č. 2.

Tabuľka č. 2 Výchovne nežiaduce pôsobenie vzorov  
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Ozna -
čenie 
mo da -
li ty

A

B

C

D

Per ci pien to vo  
hod no te nie: 

vzo ru  se ba

+            –

– +

– –

+            +          

Po rovnáva nie sa
per ci pien ta so 
vzo rom   

nie som taký 
dobrý      
nie som taký zlý

nie som taký zlý

nie som taký dobrý  

Pred po kla daná
ten den cia k správa niu

ale chcem sa takým
stať 
ani sa nech cem takým
stať
ale nech cem takým
zo stať 
a chcem takým aj zo -
stať

Disfunkčné
mo da li ty

miesto I vzniká  
NI
miesto NI
vzniká I
miesto D
vzniká ND
miesto ND
vzniká D
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Už zložitejšia je od po veď na otázku, prečo vzor stráca svo ju
pôvodnú funk ciu a mení sa na svoj pro ti klad. Napríklad klad no -
-náučný vzor na zápor no -výstražný vzor ale bo od pu dzujúci vzor na
uisťujúci. K to mu uve die me nie ktoré vy sve tle nia vyplývajúce z
našich teo re tických analýz v ob la sti exem pli fikácie4.  

3. K problému dis funkčného pôso be nia príkla du a možno sti
je ho riešenia

Na roz diel od zjed no dušeného chápa nia poj mu príklad, v psy -
cho ló gii spra vi dla pri stu pu je me k je ho di fe ren ciácii na dve zložky.
Sú ni mi vzo rec správa nia a no si teľ vzor ca  správa nia. Už to to roz -
de le nie umožňuje na zrieť do nie ktorých prípa dov pro ble ma tického
pôso be nia vzo rov. Stáva sa to napr. vte dy, keď obe zložky sú
dieťaťom roz diel ne hod no tené, napr. vzo rec správa nia klad ne, ale je -
ho no si teľ - ro dič zápor ne a opačne. Uka zu je sa, že ten den cie dieťaťa
na podobňovať aj záporné vzor ce správa nia za pod mie nok, keď dieťa
klad ne hod notí ich no si teľa, tvo ria va ri   naj obvy klejšie výchovné
problémy. Psy cho lo gic ky to možno vy sve tliť imitáciou s dvo jitým
po sil nením. O čo tu ide?

Prvé po sil ne nie vyplýva z fak tu, že záporný vzo rec správa nia
(ako akékoľvek iné nežia du ce správa nie) sa ľahšie na podobňuje,
pre tože je spra vi dla imi tačne nenáročnejší. Nie ktorí sa do mnie vajú,
že zlý príklad ako by mal väčšiu váhu než príklad dobrý (po ten -
ciálne je vraj ne bez pečný už v počte je den), za tiaľ čo dobrý príklad
ako by bol iba  určitým ar te fak tom ale bo aspoň tým, na čo je po -
trebné sa náležite sústre diť. V príro de možno nájsť ana ló giu me dzi
bu ri nou a ušľach ti lou ra stli nou. Kým prvá sa roz množuje sa ma, ba
aj na priek našim zása hom, druhá sa bez našej sústa vnej opa te ry
nedá ani pe sto vať.

Druhé po sil ne nie vyplýva za sa z fak tu, že pre vzatím záporného
vzor ca správa nia, práve od cel ko vo kladného, napr. sym pa tického
no si teľa toh to vzor ca, získa va je ho na podobňova teľ aj určité
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zdôvod ne nie ale bo aspoň ospra ve dl ne nie pre svo je nežia du ce
správa nie. Nie náho dou po tom od per ci pien ta ne raz počuť: „Veď
tak to sa správa aj tá ale bo oná po pulárna oso ba“.

Ďalší psy cho lo gic ko -ana ly tický prístup k dis funkčnému  chápa -
niu poj mu ro dičovský príklad vyplýva aj z di fe ren ciácie sa motného
vzor ca správa nia. Každý vzo rec správa nia má to tiž pro ce suálnu
(čin nostnú) zložku, tá in for mu je o tom, čo člo vek robí a re zul tatívnu
(výsled kovú) zložku, tá in for mu je, čo člo vek uro bil. Podľa to ho, kto -
rou zložkou čin no sti sa vzo rec viac pre zen tu je, môžeme ho vo riť o
pre važne pro ce suálnych ale bo pre važne re zul tatívnych (výsled -
kových) vzor coch správa nia. Ty pickými výsled kovými vzor ca mi sa
spra vi dla pre zen tujú napr. úspešní špor to vci ale bo speváci, pre tože
mla di ství ich obvy kle po znajú iba podľa efek tu výsled nej čin no sti.
Na dru hej stra ne k pro ce suálnym vzor com správa nia za raďuje me
každého, u ko ho možno po zo ro vať nie len výsle dok, ale aj celý prie -
beh čin no sti, ktorá to mu to výsled ku predchádza la. Takými to ty -
pickými pro ce suálny mi vzor ca mi správa nia sa ne spor ne pre zen tujú
najmä ro dičia.

Pro ce suálnosť, a tým aj re latívna zja vnosť fa mi liárnych vzo rov, v
po ro vnaní s výsled kovými vzor mi, sa pre ja vu je aj od lišnými
ovplyvňovacími možnosťami ro dičovského príkla du. Ak platí, že sa -
motná pro ce suálnosť je ne raz me nej, resp. málo príťažlivá aj v spo -
ji to sti s hviez da mi ume leckého ale bo špor tového ne ba, ako asi bu de
pôso biť v súvi slo sti so vzor mi ro dičov, z ktorých väčšina vy konáva
pria mo pred očami svo jich detí bežné ne atraktívne, až nudné každo -
denné čin no sti, a to ne raz s prie mernými výsled ka mi.

Z načrtnutého vyplývajú aj ďalšie de ter mi nan ty dis funkčne
pôso bia ce ho ro dičovského vzo ru. Sú ni mi najmä je ho zja vnosť, až
ob naženosť. Ide tu o cha rak te ri sti ky, ktoré vyplývajú z expozície
vzo ru. Za tiaľ čo pri iných vzo roch sa roz oznáva dĺžka a častosť
expozície, pri ro dičovských vzo roch mi mo - expo zičný čas te mer
ne je stvu je. Ob ra zne možno po ve dať aj tak, že ro dičovský vzor musí
svo ju ro lu hrať mi mo ja vi ska – pria mo v hľadi sku. Na zvýšenie
účin no sti je ho expo no va nia ne je stvujú te da také pro stried ky ako
opo na, ku li sy a iné re kvi zi ty. Výkon funk cie ro diča je sťažený aj v
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tom, ako by pre ne ho ani ne je stvo va lo in di vi duálne súkro mie či
osobná in ti mi ta. Nemá sa napr. kam uchýliť k hol do va niu nie -
ktorých svo jich slabôstok, napr. fajčeniu. Musí všet ko vy konávať
pred očami svo jich detí, pre tože sú súčasťou je ho súkro mia.

Iná významná psy cho lo gická oso bi tosť dis funkčne pôso bia ce ho
ro dičovského príkla du vyplýva z je ho jed no stranného ťažiska, a to
buď na inštruk cii  ale bo mo tivácii. Sú ro dičia, ktorí osobným
príkla dom plnia iba čia stočnú funk ciu príkla du – inštruktívnu
(vzdeláva ciu), ale nie mo ti vačnú (výchovnú). Svo ji mi vzor ca mi
čin no sti síce často inštru ujú, ako sa napr. žia du co správať, ale ne -
dokážu pre to to správa nie svo je de ti do sta točne nad chnúť – mo ti vo -
vať. Najčastejšou príčinou je ne sto tožne nie sa ro diča ako no si teľa
vzo ru s exi stujúci mi vzor ca mi, ktoré pro du ku je. Je to obvy kle
spôso bené tým, že ro dičia pod vply vom roz ličných von kajších okol -
ností prijímajú určité pro fe sijné ro ly bez to ho, aby sa s ni mi iden ti -
fi ko va li. Aj v tom to prípa de bežným pro stredím, v kto rom sa ven ti -
lu je napätie z to ho, čo otec ale bo mat ka ro bia, a nech ce li by ro biť, je
ro di na. Pre to sú v nie ktorých ro dinách de ti ne pretržite sved ka mi ne -
spo koj no sti, ba  až nadávok ro dičov na svo ju pro fe siu ale bo za mest -
na nie. Po cho pi teľne takíto ro dičia ne nadchnú de ti pre prácu, a to aj
vte dy, ke by ju ob jektívne ako koľvek do bre vy konáva li.

Na po zadí tej to sku točno sti si možno ob ja sniť, prečo dieťa svoj -
ho ro diča nie len imi tu je (na podobňuje), ale aj no ni mi tu je (ne na po -
dobňuje); prečo sa k ne mu nie len uve do me ne hlási, ale sa od ne ho
aj uve do me ne de si mi lu je (od po dobňuje). Nie je te da ľahké žiad ne -
mu ro dičovi stať sa vzo rom svo jej do spie vajúcej dcére ale bo sy no vi.
Ale aká ra dosť, keď sa to po darí. Veď do spie vajúci, ktorý si vzal ro -
diča za ce loživotný vzor a  na sle du je ho, ako by tým aj súčasne
predlžoval je ho po zemskú exi sten ciu. V tom to prípa de z od borného
hľadi ska to mu v psy cho ló gii ho voríme, že ro dičovi, ako kladnému
vzo ru, sa po da ri lo na vo diť u svoj ho do spie vajúce ho správa nie na
báze psy chického me cha ni zmu non de si milácie, t.z. neo d po -
dobňova nia sa. A práve v rámci toh to psy chického me cha ni zmu si
do spie vajúci v každo den nom sty ku s ro dičovským vzo rom uve do -
mu je: „Som taký, ako môj otec a takým chcem aj zo stať.“ 
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Zo psy cho ló gie exem pli fikácie5 vyplýva pre výcho vu aj ďalšia
významná téza, kto rej prvá časť znie: „Niet v mo ci člo ve ka, aby
nepôso bil na iných ako príklad“. Tak sa stáva, že príkla dom pre
iných sú nie len morálne a od bor ne vy ni kajúce osob no sti ro dičov,
ale aj tí ro dičia, ktorí sú cha rak te ro vo pro ble ma tickí. Bl. Ján Pa vol
II. v spomína nej exhortácii6 uvádza pestrý zo znam takýchto zápor -
ne pôso bia cich príkla dov. Ide tu o prípa dy, ktoré súvi sia s nem ra v-
nosťou, napr. s ten den cia mi vyhnúť sa pôro du, ale bo aj tie, ktoré
vyplývajú z manžel stva za loženého na voľnej láske, manžel skej ne -
ve re,  roz vo do vo sti ro dičov a pod.

V spo ji to sti s týmto všetkým však po pri už ci to va nej prvej časti
tézy: „Niet v mo ci člo ve ka, aby nepôso bil na iných ako príklad“,
platí aj jej druhá časť, ktorá znie: „Je v mo ci každého zod po vedného
člo ve ka, aby pôso bil ako žia du ci príklad7“.

Ak druhá časť tézy platí (akože aj platí), po tom vzniká otázka,
ako sa z nežia du co pôso bia ce ho príkla du ro diča môže stať výcho vne
žia du co pôso bia ci príklad. Zo psy cho ló gie exem pli fikácie už vie -
me, že je to možné vte dy, keď pôvodný záporný príklad prestáva na -
vo dzo vať u do spie vajúce ho ten den ciu na podobňova nia , ale  začína
pôso biť ako výstra ha. Do spie vajúci si vte dy, ten to raz na báze no ni -
mitácie, uve do mu je, že po kiaľ ide o nežia du ci vzor ro diča, ktorý
napr. fajčí, nie je taký ako ro dič, ani sa nech ce takým stať.

Ale čo vte dy, keď záporný príklad ro diča nie len vy voláva u
dieťaťa ten den ciu k zápornému správa niu, ale už vy vo lal aj sa motné
záporné správa nie. Môže aj v ta kom to prípa de nežia du ci príklad ro -
dičov pôso biť výcho vne žia du co? Zo psy cho ló gie exem pli fikácie
vyplýva, že môže. K to mu je však po trebné, aby sa psy chický me -
cha ni zmus na podobňova nia zme nil na me cha ni zmus de si milácie,
t.z. od po dobňova nia. Obvy kle sa to stáva vte dy, keď pôvodný
záporný príklad ro diča nie lenže prestáva byť pre dieťa príťažlivý, ale
začne pôso biť v zmy sle svo jej pôvod nej funk cie, te da od pu dzujúco,

5 Tamtiež, s. 211
6 Ján Pavol II, Familiaris consortio, op. cit., s. 142 a n.
7 Grác Ján, Exemplifikácia, op. cit. 
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až averzívne. Práve v ta kom to prípa de u do spie vajúce ho, spo lu s
uve do mo vaním si, že sa tiež tak zle správa ako je ho ro dič, do zrie va
aj roz hod nu tie od po dob niť, čiže de si mi lo vať sa od ne ho.

Pra vda, psy chické me cha ni zmy výcho vne žia du cej no ni mitácie
ale bo de si milácie sa u do spie vajúcich môžu spu stiť až vte dy, keď ro -
dičia, ktorí sa pred deťmi do pu sti li ale bo dopúšťajú nežia du ce ho
správa nia „... budú ve dieť pred ni mi uznať svo je chy by“ (KKC)8.

K to mu, aby sa tak sta lo, ne vy stačíme však už iba s do te rajším
tra dičným chápaním príkla du, ale je po trebné aj je ho teo lo gické
chápa nie v po do be sve dec tva. Nie je te da náhodné, že v exhortácii
bl. Jána Pa vla II. sa po pri poj me príklad omno ho častejšie stretáva -
me s je ho výstižnejším vy ja drením v po do be poj mu sve dec tvo9.
Podľa KKC „... sve dec tvo spočíva v odo vzdávaní vie ry slo va mi a
skut ka mi“10.  Z to ho vyplýva, že pri rozvíjaní ro dinných spo ločen -
stiev v du chu evan je lia  ne vy stačíme s chápaním príkla du iba v je -
ho názor nej po do be, ale je po trebné, aby príkla dové skut ky ne bo li
nemé, ale bo li spo lu sprevádzané ich no si teľom aj verbálne, čiže bo -
li slo vne ko men to vané.

V psy cho ló gii exem pli fikácie11 načrtnutý problém ob jasňuje me
poj mom preu ka znosť príkla du. V spo ji to sti s ním roz oznáva me nie -
len bez pro stred ne, ale aj spro stred ko va ne pôso bia ce príkla dy. Za tiaľ
čo preu ka znosť bez pro stred ne pôso bia cich príkla dov vyplýva iba z
ich názor no sti, t.z., že ich ovplyvňova nie pred po kladá pria me pôso -
be nie na zmy slové orgány, preu ka znosť spro stred ko vaných príkla -
dov vyplýva z ich znázorňova nia. Pri tom znázorňova nie sa môže
usku točňovať nie len ob ra zom (kres bou, maľbou, fo to gra fiou a
pod.), ale aj (a to je najčastejšie) i slovnými pro stried ka mi. 

Z to ho vyplýva, že slo vo a príklad ne možno od se ba me cha nic -
ky od deľovať ale bo do kon ca sta vať pro ti se be. Pre to aj od sta ro ve ku
pre trvávajúca téza: „Ver ba mo vent, exem pla tra hunt“ je ne presná, a
to nie len pre to, že i sa motné slová môžu zohrávať úlo hu názorného

8 Katechizmus katolíckej cirkvi, Trnava 1978, ods 2472, s. 592
9 Ján Pavol II, Familiaris consortio, op. cit., s. 142 a n.
10 Tamtiež, ods. 2223, s. 542. 
11 Ján Grác, Exemplifikácia, op. cit., s. 14-15.
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príkla du, ale najmä pre to, že aj slo vne znázor neným príkla dom
možno ne raz priťaho vať viac ako  sku točným príkla dom. V našom
prípa de sa to stáva vte dy, keď príklad nepôsobí iba tým, čo člo vek
robí, ale aj tým, čo člo vek ho vorí v pro ce se to ho, čo robí, čiže keď
pôsobí komp le xne – no nverbálne i verbálne, te da keď sa stáva sve -
dec tvom.

4. Záver

Pra vda to, aby príklad pôso bil ako sve dec tvo, nie je ľahká úlo ha.
Vyžadu je si, aby ro dičia, ktorí ne dokážu ovládať svo je nežia du ce
správa nie, za ujíma li k ne mu pri naj menšom zod po vedné sta no vi sko
v po do be se ba kri tic ko sti a vzájom nej  otvo re no sti, vyplývajúcej z
úprim nej kajúcno sti a pokánia. V tej to súvi slo sti bl. Ján Pa vol II. vo
svo jej exhortácii nie len pri pomína, že ro di na a manžel stvo sú
najväčším bo hat stvom ľudstva, ale tiež aj to, že: „Ro dinné spo ločen -
stvo možno ucho vať a zdo ko naľovať iba za ce nu se ba za pre nia a se -
ba obe ty.12“  Opäto vne sa te da po tvr dzu je, že aj keď žia den ro dič
nemôže zabrániť, aby pôso bil na svo je dieťa ako príklad, je v
možno stiach každého, aby aspoň svo ji mi kri tickými po stoj mi k to -
mu čoho sa dopúšťa, pôso bil ako výcho vne žia du ci príklad.

12 Ján Pavol II, Familiaris consortio, op. cit., s. 43.
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Edu ca tio nal ef fect of pa ren tal exam ple as a sub ject 
of in ter di sci pli na ry ana ly sis

Sum ma ry

The au thor’s ap pro ache to the sub ject of  in ter di sci pli na ry ana ly sis of
the edu ca tio nal ef fect of  pa ren tal exam ple is ba sed on the the olo gi cal and
psy cho lo gi cal per spec ti ve. The so ur ce of his ana ly zes is the work of po pe
John Paul II. “Fa mi lia ris Con sor tio” and a mo no graph of Ján Grác “Exem -
pli fi ca tion: Pat terns and mo dels in hu man li fe”. In the pre li mi na ry part the
au thor expla ins the es sen tial terms of “exem pli fi ca tion”: Pat tern, mo del,
per ci pient, mo da li ty, etc. In the se cond, the ore ti cal part, the au thor, using
an exam ple of mo del -in du ced be ha vior, expo unds the ba sic psy cho lo gi cal
me cha ni sms: Imi ta tion, no ni mi ta tion, des si mi la tion, non des si mi la tion.
De pen ding on how the per sons eva lu ate the be ha vior of  the ir mo dels in
re la tion to the ir own be ha vior, so me mo da li ties of  be ha vior can oc cur:
Func tio nal i.e. edu ca tio nal ly ap pro pria te or dys func tio nal, i.e. edu ca tio nal -
ly im pro per. In the third ap pli ca tio nal part of  his text, re ly ing on the cor -
re la ti ve know led ge of the olo gy and psy cho lo gy, the au thor ad dres ses the
pro blem of the po ssi ble trans for ma tion of dys func tio nal mo dels to func -
tio nal, i.e. edu ca tio nal ly va lu able.
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Ma rek Stan kie wicz

APAR THE ID OŚWIA TO WY 
A KO ŚCIÓŁ RZYM SKO KA TO LIC KI W RPA

Wie le na szych trud no ści w Afry ce Po łu dnio wej po wsta je stąd, 
że pią ta część jej lud no ści, bia li, nie ma naj mniej sze go 

pra wie po ję cia, jak ży ją po zo sta łe czte ry pią te.

AL BERT LU THU LI

Wstęp: Roz wój ra so we go sys te mu oświa to we go 1. XIX/XX wiek: Po cząt ki
dzia łal no ści Ko ścio ła rzym sko -ka to lic kie go w Po łu dnio wej Afry ce.  Dzia -
łal ność edu ka cyj na i jej roz wój. Po wsta wa nie mi syj nych szkół pod sta wo -
wych i śred nich. 2. 1948-1963:  Wcze sne sta dium apar the idu; Usta wa o
szkol nic twie Ban tu (Ban tu Edu ca tion Act) i jej skut ki. 2.1. Usta wa o szkol -
nic twie Ban tu (The Ban tu Edu ca tion Act) i re ak cja Ko ścio ła ka to lic kie go.
3. 1964-1972: So bór Wa ty kań ski II i re pre syj ny rząd Par tii Na ro do wej:
wy zwa nia dla ka to li ków w RPA. 4. 1973-1984: No we for my opo ru wo bec
apar the idu i dzia ła nia Ko ścio ła ka to lic kie go. 4.1. Wy da rze nia w So we to –
bunt mło dzie ży 4.2. Edu ka cja czar nych uczniów w szko łach dla bia łych
(open scho ols). 5. 1985-1989: Otwar cie szkół ka to lic kich dla wszyst kich
ras. Po wsta nie Ka to lic kie go In sty tu tu ds. Edu ka cji (Ca tho lic In sti tu te of
Edu ca tion). 6. 1990-1993: Ka to lic ki ze spół ne go cja to rów (Ca tho lic Edu -
ca tion Ne go tia ting Te am) pro wa dzi roz mo wy w spra wie no wej po li ty ki
oświa to wej na po zio mie ogól no pań stwo wym i re gio nal nym. 7. 1994: Cza -
sy współ cze sne – No we wy zwa nia i no wy rząd. Oce na sta nu edu ka cji. Re -
flek sja no we go rzą du nad pro ble ma mi oświa ty i oce na do ko nań szkół ka -
to lic kich dla roz wo ju po wszech nej edu ka cji.
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Abs trakt
Szko ły mi syj ne mia ły znacz ny wpływ na ka to lic ką dzia łal ność

mi syj ną. To by ła sku tecz na, dusz pa ster ska od po wiedź, roz wa ża na
w kon tek ście kul tu ro wym i po li tycz nym na kon kret ne po trze by
ludz kie. Wy ni ka ło to z pro ce su uno wo cze śnie nia i akul tu ra cji mię -
dzy współ cze sną kul tu rą za chod nią (ko lo nial ną) i tra dy cyj ną kul tu -
rą afry kań ską. Wie lu czar nych lu dzi po szu ki wa ło spo so bu uczest -
nic twa w tej no wej ob ja wia ją cej się kul tu rze, któ ra nio sła wie le do -
bra. Klu czem kul tu ro wym do udzia łu w tych do bro dziej stwach by -
ła „edu ka cja”, któ ra pro po no wa ła dro gę do kon sty tu owa nia się no -
we go spo łe czeń stwa. W tym pro ce sie par ty cy po wa ły rów nież szko -
ły mi syj ne dba jąc o etos, mo ral ność i świa to po gląd, a któ re by ły za -
zwy czaj chęt nie ak cep to wa ne przez wszyst kich po dej mu ją cych wy -
si łek zdo by wa nia wie dzy, któ ra otwie ra ła drzwi do lep sze go ży cia.
Pro ces ten zo stał za kłó co ny po przez wpro wa dze nie przez rząd
ustaw re gu lu ją cych edu ka cję Ban tu. Sys tem apar the idu w Re pu bli -
ce Po łu dnio wej Afry ki spra wił, iż oso by o in nym ko lo rze skó ry niż
bia ła, ska za ne by ły na dru go rzęd ną edu ka cję, kul tu ro wą mar gi na li -
za cję, po li tycz ny ucisk, wy zysk go spo dar czy, co w re zul ta cie ska -
zy wa ło na nie do ro zwój eko no micz ny po zba wio nej praw oby wa tel -
skich więk szo ści spo łe czeń stwa. Za ku sy pod po rząd ko wa nia ka to -
lic kich szkół mi syj nych rzą do wi nie uchron nie pro wa dzi ły do osła -
bie nia wpły wu i na ucza nia Ko ścio ła ka to lic kie go na czar ne spo łe -
czeń stwo, spo wal nia jąc je go roz wój i od dzia ły wa nie. Mi mo hor ren -
dal nych trud no ści, dzię ki wy trwa ło ści śro do wisk ka to lic kich, drzwi
do na uki i kul tu ry nie zo sta ły za mknię te przed ty mi, któ rzy wła ści -
wie zo sta li po zba wie ni ja kich kol wiek praw.

Sło wa klu czo we: Apar the id, ban tu sta ny, szko ły ka to lic kie, po dzia -
ły ra so we

Wstęp: Roz wój ra so we go sys te mu oświa to we go
W 1948 ro ku Par tia Na ro do wa, któ ra mia ła rzą dzić Re pu bli ką

Po łu dnio wej Afry ki przez de ka dy, wy zna ją ca za sa dę se gre ga cji ra -
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so wej, do szła do wła dzy wy łącz nie dzię ki bia łe mu elek to ra to wi. Jej
pro gram od dziel ne go roz wo ju ra so we go zo stał szyb ko za le ga li zo -
wa ny i do ro ku 1994 po cho dze nie i ko lor skó ry okre śla ły miej sce
za miesz ka nia, ro dzaj szko ły i wy ko ny wa nej pra cy, upra wia ne go
spor tu czy for mę spę dza nia wol ne go cza su. Po dob nie by ło z sys te -
mem edu ka cji. Wszyst kie pry wat ne in sty tu cje zaj mu ją ce się spra -
wa mi czar nych miesz kań ców au to ma tycz nie by ły trak to wa ne przez
czyn ni ki rzą do we ja ko po dej rza ne. W po dob ny spo sób rząd trak to -
wał Ko ściół rzym sko ka to lic ki. Traktował go ja ko ob ce cia ło, a Afry -
ka ne rzy pa trzy li nań z ta ką sa mą po dejrz li wo ścią, jak na ko mu nizm.
Ponieważ był to kościół anglojęzycznej części społeczeństwa,
dlatego, zdaniem Afrykanerów, skrajnie sprzeczny z ich interesami.
Uważali oni, że Kościół katolicki będzie dążył do kontrolowania
umysłów czarnej społeczności poprzez edukację w szkołach
misyjnych. Stanowiło to poważne zagrożenie dla ekonomiczno-
kulturowej dominacji Afrykanerów w tym kraju. Dłu go let nie rzą dy
(46 lat) Par tii Na ro do wej w RPA bar dzo do tkli wie od bi ły się na ka -
to lic kiej edu ka cji.

We wcze snych la tach ist nie nia szkół mi sjo narskich, sys tem edu -
ka cji w RPA nie był od dziel ny dla po szcze gól nych ras. Wszyst kie
dzie ci cho dzi ły do tych sa mych szkół. Tyl ko sa le sy pial ne i sto łów -
ki by ły od dziel ne. Kiedy więc i dlaczego wprowadzono niejednolite
programy nauczania? Szu ka jąc od po wie dzi na te py ta nia, na le ży
zaznaczyć, że zinstytucjonalizowany rasizm nie zaistniał nagle. Pro -
ces ten roz wi jał się po wo li, ma ni fe stu jąc się w trak to wa niu miej sco -
wej lud no ści przez bia łe go osad ni ka. Misjonarze, poprzez walkę z
białymi osadnikami o przy słu gu ją ce pra wa tu byl com, przy czy ni li
się do uchwa le nia Or dy na cji nr 50 w 1828 ro ku1. Przy zna wa ła ona
rów ne pra wa wszyst kim bry tyj skim pod da nym w Po łu dnio wej
Afry ce, bez wzglę du na ko lor skó ry. Ta kie zrów na nie po zba wia ło
bia łych osad ni ków po cho dze nia bry tyj skie go i Bu rów ta niej si ły ro -
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1 E. F. Dube, The Relationship between Racism and Education in South Africa, w: Harvard
Educational Review, t. 51, nr 1(1985), s. 86 – 100.
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bo czej. Za an ga żo wa nie mi sjo na rzy w edu ka cję Afry ka nów, było
postrzegane jako zagrożenie supremacji białych, którzy obawiali
się, że wykształceni tubylcy zaczną domagać się innych form
zatrudnienia i buntować się przeciw nędznemu wynagrodzeniu.
Kształcenie Afrykanów z białymi – w tych samych szkołach –
skutkowałoby wielorasowym spo łe czeń stwem, gdzie bia li by li by
mniej szo ścią po li tycz nie zdo mi no wa ną przez Afry ka nów. Do tej
pory dominacja białych była niezachwiana poprzez skuteczne
podtrzymywanie nieznajomości zachodnich politycznych strategii
wśród czarnych wodzów plemiennych. To osłabiało ich dążenia do
samodzielności politycznej. Sku tecz ną za tem stra te gią za cho wa nia
sta tus quo bia łych by ło pro wa dze nie przez pań stwo ta kiej po li ty ki
oświa to wej, któ ra gwa ran to wa ła by lep szą edu ka cję bia łym oby wa -
te lom. Za sa dę se gre ga cji ra so wej w oświa cie za czę to wpro wa dzać
w ży cie już pod ko niec XIX wie ku, na dłu go przed po wsta niem
afry ka ner skiej Par tii Na cjo na li stycz nej (Na tio nal Par ty) i jej doj ścia
do wła dzy w 1948 ro ku, wpro wa dza ją cej ra dy kal ne kon ser wa tyw ne
rzą dy.

Re pu bli ka Po łu dnio wej Afry ki do 1994 ro ku by ła rzą dzo na przez
tą mniej szo ścio wą par tię, opo wia da ją cą się za apar the idem i sys te -
mem se gre ga cji w ży ciu so cjal nym, eko no micz nym, po li tycz nym
oraz w edu ka cji. Prze pi sy do ty czą ce se gre ga cji w dzie dzi nie szkol -
nic twa sta no wią lo gicz ne uzu peł nie nie wszyst kich wcze śniej szych,
pod po rząd ko wu ją cych lud ność nie bia łą je dy ne mu słusz ne mu sys te -
mo wi spo łecz ne mu -apar the ido wi. Sto sow ne ak ty praw ne okre śla ły i
wy zna cza ły gór ną gra ni cę aspi ra cji Afry ka nów, Ko lo re dów i Hin du -
sów w RPA. Do osią gnię cia te go ce lu wpro wa dzo no no wy sys tem
oświa to wy. Zo stał zbu do wa ny on w opar ciu o se gre ga cję ra so wą i
ple mien ną, wspie ra ną rów nież przez usta wę o roz miesz cze niu grup
rasowych (Gro up Are as Act), któ ra dokonała po działu kra ju na ob -
sza ry przeznaczone dla po szcze gól nych grup na ro do wo ścio wych. W
ten spo sób, od se pa ro wa ne od sie bie czte ry głów ne gru py ra so we za -
miesz ku ją ce RPA: bia li, czar ni, hin du si i mu la ci (Ko lo re dzi), mia ły
żyć wła snym ży ciem. Ka żda z nich mia ła swo je wła sne de par ta men -

102 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 4/2012

pedagogiczne 4_8_zeszyty naukowe 2.qxd  2013-01-18  10:08  Page 102



103Marek Stankiewicz Apartheid oświatowy a Kościół Rzymskokatolicki w RPA

ty edu ka cyj ne, szko ły, in sty tu ty kształ cą ce na uczy cie li, po li tech ni ki
i uni wer sy te ty. Czarne dzieci pozbawiono możliwości uczęszczania
do szkół w strefie białych i odwrotnie. Kolor skóry determinował
życie towarzyskie i relacje międzyosobowe. Określał miejsca, w
których należało przebywać, a innych unikać. Złamanie
obowiązujących przepisów wiązało się z dotkliwymi karami.
Bawiące się dotychczas razem dzieci, zostały poddane ostrym,
niezrozumiałym dla nich przepisom rasowym. Oto państwo zaczęło
regulować także naturalną potrzebę zabawy u dzieci. 

Wcie la jąc w ży cie usta wę o oświa cie dla lu dów Ban tu, rząd na -
cjo na li stycz ny prze jął wszyst kie bez wy jąt ku szko ły dla Afry ka nów
two rząc osob ne ośrod ki edu ka cyj ne dla sied miu głów nych ję zy ków
Ban tu i sie dem na ście de par ta men tów edu ka cyj nych w czte rech pro -
win cjach. De par ta men ty te posiadały swoje własne programy
nauczania, politykę edukacyjną, system egzaminacyjny, politykę
dotyczącą infrastruktury i administrację. Mia ły one rów nież osob ne
i nie rów ne za sa dy za trud nia nia, dla te go też i pła ce na uczy cie li ró -
żni ły się dra stycz nie. Ka żdy de par ta ment pra co wał sa mo dziel nie i
nie ist niał ża den sys tem ko or dy na cji ani współ pra cy. Pań stwo sto so -
wa ło ta kże nie rów ne staw ki do fi nan so wy wa nia de par ta men tów. Na
jed ne go bia łe go stu den ta przy pa da ła staw ka pra wie dzie się cio krot -
nie wy ższa niż na czar ne go. W 1953 ro ku koszt edu ka cji jed ne go
bia łe go ucznia wy no sił 50 fun tów szter lin gów, a czar ne go 9 fun tów
szter lin gów. Dzie sięć lat póź niej te wy dat ki nie co się zmie ni ły i na
edu ka cję bia łe go ucznia prze zna czo no 70 fun tów, a czar ne go 6 fun -
tów i 5 szy lin gów. Ta ki stan utrzy my wał się przez dłu ższy czas. W
1969 ro ku, wy dat ki na jed ne go czar ne go ucznia cią gle wy no si ły ty -
le sa mo, czy li 13 Ran dów po łu dnio wo afry kań skich2. Po dob nie wy -
glą da ła sy tu acja z czar ną ka drą na uczy ciel ską, gdzie na jed ne go na -
uczy cie la, sta ty stycz nie przy pa da ło, w za le żno ści od ra sy, kil ku -

2 C. Desmond, The Discarded People. An Account of African Resettlement in South Africa,
Aylesbury 1971, s. 29.
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dzie się ciu uczniów, i tak: Afry kań czy cy (czar ni) - 1: 41, Bia li -1:
19; Ko lo ro wi – 1: 23; Hin du si – 1:313.   

Eg za min wstęp ny, po dob nie jak wszyst kie po zo sta łe eg za mi ny,
był in ny dla ka żdej gru py na ro do wo ścio wej. Po ło że nie, struk tu ra i
in fra struk tu ra uczel ni oraz in sty tu tów dla na uczy cie li, szcze gól nie
w bied nych dziel ni cach, by ły w bar dzo złym sta nie. Od mo wa rów -
no upraw nie nia w dzie dzi nie oświa to wej jak i w in nych dzie dzi nach,
w kon se kwen cji mia ła pro wa dzić do za mknię cia Afry ka nów w wą -
skiej ple mien nej gru pie ję zy ko wej i utrud nić im do stęp do dzie dzin
za strze żo nych dla lud no ści bia łej. W ten spo sób zo stał nie ja ko roz -
wią za ny pro blem ryn ku pra cy, po nie waż ta ki sys tem szkol nic twa
miał na ce lu zli kwi do wa nie ca łej afry kań skiej war stwy kie row ni -
czej. Dla bia łych dzie ci edu ka cja by ła obo wiąz ko wa i bez płat na w
szko łach pań stwo wych. Ist nia ły ta kże szko ły pry wat ne, płat ne, pro -
wa dzo ne przez ko ścio ły chrze ści jań skie. Dla tu byl ców je dy ną szan -
sę kształ ce nia się da wa ły szko ły pro wa dzo ne przez mi sjo na rzy.
Szko ły mi syj ne opie ra ły swo ją dzia łal ność na ską pych fun du szach
mi syj nych do stęp nych w da nym cza sie. Ko ściół ka to lic ki, jak i in ne
Ko ścio ły, mu siał dźwi gać na swo ich bar kach cię żar fi nan so wa nia
szkół . Dopiero lata zmagań z  rządem miały sytuację nieznacznie
zmienić4.  

3 D. Krige, S. Cairns, B. Malalima, D. Scott, The Education Atlas of South Africa,
Education Foundation Publication, Durban 1994, s. 66. 

4 B. Joy, D. Philippe, The Catholic Church in Contemporary Southern Africa,
Pietermaritzburg 1999, s. 190.
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1. XIX/XX wiek: Po cząt ki dzia łal no ści Ko ścio ła rzym sko -ka to lic -
kie go w Po łu dnio wej Afry ce.  Dzia łal ność edu ka cyj na i jej roz -
wój. Po wsta wa nie mi syj nych szkół pod sta wo wych i śred nich.

Są sia da mi pierw szych ho len der skich ko lo ni stów na Przy ląd ku
Do brej Na dziei by ły ka to lic kie ko lo nie por tu gal skie w An go li i
Mo zam bi ku. Od 1652 ro ku ho len der scy kal wi ni, a póź niej Hu ge no -
ci z Fran cji, któ rzy ucie ka li przed prze śla do wa nia mi re li gij ny mi w
Eu ro pie, mie li wy star cza ją cą licz bę po wo dów by trak to wać nie uf -
nie i z uprze dze niem ko ściół ka to lic ki. Dla te go też stał się on od sa -
me go po cząt ku obiek tem za cię tej wro go ści. Je go ro la i miej sce w
spo łecz no ści bia łych osad ni ków zo sta ły bar dzo kon kret nie okre ślo -
ne, po raz pierw szy przez ho len der skie, a na stęp nie przez bry tyj skie
ko lo nial ne wła dze i nie ule gły zmia nie do po ło wy XIX w. Ko ściół
ka to lic ki po strze ga no, ja ko "za gra nicz ną in sty tu cję" i za gro że nie
(Ro om se ge va ar; Ro man pe ril – rzym skie za gro że nie). Mię dzy in -
ny mi dla te go bp Pa trick Gri fith, pierw szy wi ka riusz apo stol ski w
Ko lo nii (od 1838 ro ku), ja ko pod sta wo we za da nie wi dział spra wę
umoc nie nia wia ry u ka to li ków i prze ła ma nie ba rier re li gij nej nie to -
le ran cji po mię dzy osad ni ka mi. Na wra ca nie tu byl ców nie by ło spra -
wą prio ry te to wą w owych wcze snych la tach dzia łal no ści Ko ścio ła
ka to lic kie go w Ko lo nii Przy ląd ko wej5.   

Oko ło po ło wy XIX wie ku roz po czę ły swo ją dzia łal ność ró żne
zgro ma dze nia za kon ne, któ re oprócz pra cy dusz pa ster skiej ta kże
za kła da ły i fi nan so wa ły szko ły, prze zna czo ne po cząt ko wo tyl ko dla
dzie ci bia łych osad ni ków. Pierw sze żeń skie zgro ma dze nie (Mis sio -
na ry Si sters of  the As sump tion) roz po czę ło pra cę w Po łu dnio wej
Afry ce w 1848 ro ku za kła da jąc pierw szą szko łę ka to lic ką dla
dziew cząt w Gra ham stown6.  

Wśród zgro ma dzeń mę skich, ja ko pierw sze, pra cę z Afry ka na -
mi roz po czę ło Zgro ma dze nie Ob la tów NMP w 1852 ro ku i Tra pi ści
w 1882 ro ku ( Mi sjo na rze Ma rian n hill). 
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5 B. Joy, D. Philippe, dz. cyt., s. 188 - 189. 
6 http://www.assumptionreligious.org/index.php?page=our-story [stan z dn. 10.02.2012]
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W tym okre sie za czę to ewan ge li zo wać Afry ka nów i za kła dać dla
nich szko ły mi syj ne, głów nie pod sta wo we – w pro win cjach Na tal i
Trans va al. Oświa tę dla czar nych dzie ci or ga ni zo wa no w tra dy cyj ny
spo sób, na wzór eu ro pej ski. Ko ściół rzym sko ka to lic ki kie ro wał się
tu taj za sa dą roz dzia łu cha rak te ry stycz ną dla te re nów ko lo ni zo wa -
nych przez Eu ro pej czy ków. Od po cząt ku ist nia ły jak by dwa ró żne
ko ścio ły, ka żdy z wła snym pro gra mem edu ka cyj nym. Ka ry ka tu rą ta -
kie go sta nu rze czy wy da je się być Ko ściół bia łych osad ni ków, bar -
dziej za mo żny i moc no kon ser wa tyw ny. Dru gi, to Ko ściół mi syj ny,
dla rdzen nych miesz kań ców, ze sła biej funk cjo nu ją cy mi in sty tu cja -
mi, jak szko ły, do któ rych kie ro wa no mniej per so ne lu. Szko ły ulo ko -
wa ne by ły w sta cjach mi syj nych, cał ko wi cie od se pa ro wa ne od
wspól not bia łych7. Wło żo no ta kże nie wie le wy sił ku w po zy ski wa nie
lo kal nych po wo łań. Bi sku pi ścią ga li per so nel (bra ci, księ ży, sio stry)
z Eu ro py. W przy szło ści mia ło to swo je po wa żne kon se kwen cje dla
Ko ścio ła i je go szkół.

Po woj nie an giel sko bur skiej (1899-1902) zo sta ła utwo rzo na
Unia Po łu dnio wej Afry ki (1910) i no wy rząd po zwo lił po szcze gól -
nym pro win cjom kon tro lo wać szko ły pod sta wo we i śred nie. Do te go
cza su mo del szkol nic twa wy zna czał sta tus spo łecz ny i ko lor skó ry. 

Gwał tow ny i bar dzo spek ta ku lar ny roz wój Ko ścio ła rzym sko ka -
to lic kie go na stą pił w wie ku XX, szcze gól nie wśród czar nej lud no -
ści. Sta ty sty ki z 1911 ro ku po da ją licz bę ka to li ków na oko ło 50
tysięcy katolików, z cze go po ło wę stanowili czar ni; w 1969 ro ku już
1 mln, przy czym 750 tys. to czar ni wier ni. Ten szyb ki roz wój, Ko -
ściół ka to lic ki za wdzię cza głów nie prę żnej i do brze zor ga ni zo wa nej
dzia łal no ści mi sjo na rzy, świetnie przygotowanych do pracy – po
studiach językowych i an tro po lo gicz nych. Dru gi czyn nik to do bre
przy go to wa nie rdzen nych li de rów ko ściel nych, trak to wa ne bar dzo
po wa żnie i od po wie dzial nie, ina czej niż u in nych de no mi na cji8.   

7 C.B. Collins, R.R. Gillespie, „Catholic Education in South Africa: a History of
Compromise and Coincidence”, Journal for the Study of Religion 7/1 (March 1994), s. 25.

8 E. Strassberger, Ecumenism in South Africa, 1936-1960, with Special Reference to the
Misssion of the Church, Johannesburg 1974, s. 79.
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Po pu bli ka cji en cy kli ki Re rum Ec c le siae (O Mi sjach ka to lic -
kich) Pa pie ża Piu sa XI w 1926 ro ku, licz ba miej sco we go du cho -
wień stwa, bi sku pów i księ ży, gwał tow nie wzro sła, otwo rzo no se -
mi na ria dla bia łych, czar nych i ko lo ro wych. Mimo, że Kościół
rozwijał się i rósł w liczbę, to jednak katolicy nie odgrywali zbyt
wielkiej roli w życiu publicznym w Unii Afryki Południowej. Sfe -
rę po li tycz ną zdo mi no wa li pro te stanc cy Afry ka ne rzy. Ka to li cy nie
po dzie la li ra si stow skich po glą dów  Ko ścio łów bur skich, a za wę że -
nie praw oby wa tel skich do wą skiej gru py oby wa te li eu ro pej skie go
po cho dze nia, prze ra ża ło ich. Sy no dy Ho len der skie go Ko ścio ła Re -
for mo wa ne go po sta no wi ły w 1910 ro ku wy łą czyć ko lo ro wych
wier nych ze wspól not od ma wia jąc im rów nych praw w swo ich Ko -
ścio łach, co do dat ko wo roz ją trzy ło wza jem ną wro gość na dłu gie
la ta. Zaz drość i wza jem ne po dej rze nia o in dok try na cję mło dzie ży
po gor sza ły spra wę. Jed na kże wie lu pro te stan tów i Ży dów po sy ła ło
dzie ci do szkół ka to lic kich. In sty tu cje oświa to we dla Afry ka nów i
ko lo ro wych dzia ła ły w dziel ni cach pod miej skich. Ko ściół ka to lic -
ki przy wią zy wał wiel ką wa gę do edu ka cji, jak i opie ki spo łecz nej
w szpi ta lach i sie ro ciń cach. Dla te go, mię dzy in ny mi, ka to li cy moc -
no sprze ci wia li się póź niej szym usta wom pań stwo wym go dzą cym
w szkol nic two mi syj ne. Usta wa o szkol nic twie Ban tu z 1953 ro ku
spo wo do wa ła stop nio we wy co fy wa nie sub sy diów rzą do wych, co w
re zul ta cie pro wa dzi ło do za my ka nia szkół mi syj nych i tyl ko Ko -
ściół ka to lic ki pod jął cię żar fi nan so wa nia tych szkół, przy ogrom -
nym wspar ciu fi nan so wym z za gra ni cy. Ale mi mo to, do czerw ca
1959 ro ku za mknię to 60 pla có wek oświa to wych. Naj bar dziej
ucier pia ły szko ły śred nie i in sty tu ty kształ cą ce na uczy cie li. Więk -
sze szko dy po czy ni ła usta wa o te re nach gru po wych z 1950 ro ku
(Gro up Are as Act), w wy ni ku któ rej za mknię to wszyst kie wie lo ra -
so we szko ły, po nie waż na da nym te re nie mia ła za miesz ki wać tyl ko
jed na gru pa ra so wa. Zde zor ga ni zo wa ło to ży cie i pra cę mi sjo na rzy,
jak i ich pro jek ty oświa to we.
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2. 1948-1963: Wcze sne sta dium apar the idu; Usta wa o szkol -
nic twie Ban tu (Ban tu Edu ca tion Act) i jej skut ki.

W przed dzień dru giej woj ny świa to wej,” Die Kerk bo de” (Po sła -
niec Ko ściel ny), ofi cjal na ga ze ta Ho len der skie go Ko ścio ła Re for mo -
wa ne go w Afry ce Po łu dnio wej, twier dzi ła, że głów ne za gro że nia dla
po ko ju świa to we go,, to nie na zizm ale ko mu nizm i ka to li cyzm. To
mo że tłu ma czyć fakt, dla cze go w 1948 ro ku, na po cząt ku ra si stow -
skiej ery, Ko ściół ka to lic ki w Afry ce Po łu dnio wej ce cho wa ła szcze -
gól na ostro żność. W 1949 ro ku na jed nym ze spo tkań rzą dzą cej Par -
tii Na ro do wej pa dła pro po zy cja, aby ka to li cy zo sta li wy łą cze ni z pia -
sto wa nia sta no wisk w tej par tii. Po stu la tu nie da ło się prze for so wać.
Jed na kże, po wo ła no ko mi tet ma ją cy pro wa dzić ba da nia nad ka to li -
cy zmem. W re wa nżu ka to li cy czę sto okre śla li Ho len der ski ko ściół
Re for mo wa ny (DRC), ja ko „Pań stwo wą Par tię na mo dli twie”9.

W 1949 ro ku rząd po wo łał dla re for my szkol nic twa Ban tu tzw.
Ko mi sję Eise len (Eise len Com mis sion), któ ra w swym ra por cie z
1951 ro ku, za le ca ła pod ję cie ra dy kal nych środ ków dla efek tyw nej
re for my sys te mu edu ka cji Ban tu. Ce le re for my: „dziec ko Ban tu bę -
dzie w sta nie po ra dzić so bie w spo łecz no ściach eu ro pej skich, zro -
zu mieć in struk cje ust ne czy pi sem ne, prze pro wa dzić pro stą roz mo -
wę z Eu ro pej czy kiem o swej pra cy i na in ne te ma ty in te re su ją ce
obie stro ny”10. Szkol nic two Ban tu mia ło stać się na rzę dziem do
trans mi sji ide olo gii apar the idu i za cho wy wa nia kon tro li spo łecz nej.
Edu ka cja w ję zy ku lo kal nym mo gła pro mo wać et nicz ne lo jal no ści,
któ re mo gły być nie zgod ne z do mi nu ją cy mi ten den cja mi urba ni za -
cyj ny mi i do dat ko wo czy ni ły by trud niej szym dla Afry ka nów uzy -
ski wa nie śred nie go wy kształ ce nia; ich aspi ra cje mo gły by po zo stać

9 C. Higgs, J. N. Evans, Embracing Activism in Apartheid South Africa: The Sisters of
Mercy in Bophuthatswana, 1974–94, The Catholic Historical Review, Volume 94,
Number 3, July 2008, s. 500-521.

10 J. Balicki, Historia Burów. Geneza państwa apartheidu, Wrocław 1980, s. 239.
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sta now czo i bez względ nie ogra ni czo ne, przy naj mniej po przez brak
lo kal ne go ję zy ka11. 

Ko mi sja Eise len su ge ro wa ła, iż tra dy cyj ny sys tem szkół mi syj -
nych kre ował fał szy we ocze ki wa nia wśród czar nej po pu la cji i dla -
te go też po wi nien być wy co fa ny z uży cia. Dla te go, kon tro lę nad
edu ka cją czar nych po wi nien spra wo wać De par ta ment do Spraw Au -
to chto nów (De part ment of  Na ti ve Af fa irs)12, a nie mi sjo na rze.
Wszyst kie szko ły mu sia ły być za re je stro wa ne w rzą dzie i mo gły
funk cjo no wać tyl ko trzy ty py szkół: 

– szko ły Ban tu (the Ban tu com mu ni ty scho ols),
– szko ły sub sy dio wa ne przez pań stwo (the sta te -aided scho ols

and mis sion scho ols), 
– szko ły rzą do we (the go vern ment scho ols),
Ko ściół rzym sko ka to lic ki w RPA mu siał ta kże wy brać spo sób

od po wie dzi na ide olo gię i pra wo apar the idu. Bia ły ko ściół osad ni -
ków, ak cep to wał nie for mal ną tra dy cyj ną za sa dę „So uth Afri can
way of  li fe”, obu rzo ny apar the idem, nie mniej jed nak zo stał jak by
„na wró co ny” przez ide olo gię „se pa ra te de ve lop ment”. Ko ściół mi -
syj ny two rzy li lu dzie bez po śred nio od czu wa ją cy skut ki se gre ga cji
ra so wej, któ rzy by li si łą wy sie dla ni i nę ka ni go dzi ną po li cyj ną. Ten
ko ściół w głów nej mie rze był prze ciw ko apar the ido wi, jed nak czę -
sto re la tyw nie pa syw ny w swo im opo rze, i jed no cze śnie upa tru ją cy
na dzie ję dla sie bie w edu ka cji, ja ko dro dze do lep szej przy szło ści.
Mi mo wszyst ko, ko ściół mi syj ny stał się osta tecz nie głów nym miej -
scem wal ki z apar the idem.

Re alizm se pa ra cji tych dwóch ko ścio łów ozna czał, iż tak na -
praw dę Ko ściół ka to lic ki, ja ko ca łość nie do świad czał rze czy wi -
stych trud no ści w swo im funk cjo no wa niu. Oka za ło się, że to tyl ko
swo iste ku sze nie apar the idu two rzą ce ro dzaj ilu zji, sank cjo nu ją ce
ist nie ją cy po dział, na wet w Ko ście le, a da ją cy po czu cie, że mo żna

109Marek Stankiewicz Apartheid oświatowy a Kościół Rzymskokatolicki w RPA

12 P. Christie, The Right to learn: the Struggle for Education in South Africa, Johannesburg
1991, s. 56.
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funk cjo no wać i żyć w “spo ko ju” w ta kim “świe cie” mi mo roz dzie -
le nia. W rze czy wi sto ści, te dwa świa ty, pań stwa i Ko ścio ła, mu sia -
ły się krzy żo wać i wza jem nie od dzia ły wać13.  

Po cząt ko wo, re la cje wła dzy z hie rar chią rzym sko ka to lic ką, mia -
ły cha rak ter do syć po jed naw czy. Ko ściół oba wiał się, aby za bar dzo
nie ob ra zić rzą du, i to z dwóch po wo dów: bia li ka to li cy nie mo gli
zbyt moc no ak cen to wać swe go sprze ci wu wo bec apar the idu, al bo -
wiem nie od bi ja ło się to ani w ich prze ko na niach, ani nie mia ło za -
sto so wa nia w prak ty ce. Ko ściół czar ny (mi syj ny) oba wiał się rzą do -
wych ak cji od we to wych, czy li re stryk cji, szcze gól nie do tkli wych w
przy pad ku ubie ga nia się o wi zy dla mi sjo na rzy za gra nicz nych. Tym
sa mym po zba wił by się no we go do pły wu mi sjo na rzy z za gra ni cy.

Po cząt ko we ofi cjal ne oświad cze nia do ty czą ce sto sun ków ra so -
wych Epi sko pa tu z lat 1952, 1957, 1960, 1962, 1964, 1966 by ły
do syć ła god ne w swej for mie i bar dzo pa ter na li stycz nie stwier dza -
ją ce, że „nie -eu ro pej czy cy” są „w ró żnych sta diach roz wo ju kul tu -
ro we go (…) cią gle kom plet nie nie przy go to wa ni do peł ne go uczest -
nic twa w ży ciu spo łecz nym i po li tycz nym wzo ro wa nym na stan -
dar dach za chod nich” (Sta te ment on Ra ce Re la tions 1952). „Na le ży
zro bić wszyst ko, aby pod nieść po ziom ży cia tych naj sła biej roz wi -
nię tych grup w Po łu dnio wej Afry ce” ( Ko mu ni kat z 1966 ro ku).
Epi sko pat ka to lic ki we wczesnycy latach pięćdziesiątych zajmował
niejednoznacznie stanowisko wobec apartheidu14.  Jed na kże, na stę -
pu je stop nio we zwięk sza nie na ci sku na wa żność fun da men tal nych
praw i rów no ści wszyst kich lu dzi, jak i na ra sta ją ca od ra za do apar -
the idu, któ re go skut ki, wraz z upły wem cza su, sta wa ły się co raz
bar dziej wi docz ne. Jak się oka za ło, tak ty ka po jed naw cza by ła  nie -
sku tecz na, więc pro te sty hie rar chii ko ściel nej za czę ły być moc niej -

110 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 4/2012

13 Na płaszczyźnie ekonomicznej – w pracy; w  kościele – Episkopat, Justice and Peace
Commissions, the South African Council of Priests oraz ruchy świeckie: The Catholic
Students in the National Confederation of Catholic Students (NCFS). Tutaj narodziły się
i zostały sformułowane protesty Kościoła przeciwko apartheidowi wynikające z jego
nauczania i interpretacji Ewangelii.

14 B. Joy, D. Philippe, dz. cyt., s. 56, 247.
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sze i wy ra zist sze w swej for mie. Nie ste ty, by ły igno ro wa ne przez
rząd jak i więk szość bia łych ka to li ków, któ rzy uwa ża li swo ich bi -
sku pów za zbyt ide ali stycz nie na sta wio nych al bo, co gor sza, uwie -
dzio nych przez ko mu nizm czy so cja lizm i idą cych złą dro gą. Po -
cząt ko wo, czar ni ka to li cy, przy kla snę li ta kiej an ty apar the idow skiej
po sta wie li de rów Ko ścio ła, ale ci bar dziej ra dy kal ni uwa ża li, że
wszel kie de kla ra cje są na nic i po trze ba kon kret nych dzia łań, a nie
słów. 

Pierw sze ofi cjal ne wy stą pie nia epi sko pa tu mia ły zwró cić uwa -
gę bia łych na błęd ne za ło że nia apar the idu. Uka za nie lo gicz nych ar -
gu men tów mia ło prze ko nać bia łych do gło so wa nia za od wo ła niem
te go sys te mu. Jed nak te ode zwy by ły ra czej igno ro wa ne przez bia -
łych ka to li ków. Epi sko pat ta kże nie wy po wia dał się jed nym gło -
sem15. Po mi mo pew nych roz bie żno ści w oce nie sy tu acji bi sku pi ka -
to lic cy ak cen to wa li ko niecz ność spra wie dli wej i kla row nej po li ty ki
pań stwo wej, któ ra po zwo li ła by skoń czyć z mi gra cją za rob ko wą,
usta bi li zo wać ży cie ro dzin afry kań skich i po ja kimś cza sie ukon sty -
tu ować po now nie wzor ce spo łecz ne. Nie by ło to sta no wi sko re wo -
lu cjo ni stycz ne, acz kol wiek, z cza sem przy ję ło bar dziej ra dy kal ną
for mę wo bec ko lej nych ustaw le gi sla cyj nych16.   

15 Postawa postępowo – liberalna była reprezentowana przez bpa Hurleya and arcb
McCanna, którzy starali się zmierzyć z zaistniałymi kwestiami społeczno-politycznymi.
Postawa konserwatywna – arcb. Whelan i arcb. Garner oraz niektórzy z misjonarzy
biskupów zagranicznych wzywali do rozwoju wewnętrznej duchowości i mniejszego
politycznego zaangażowania. Oświadczenia biskupów niepoparte zaangażowaniem były
mało znaczące. Znaczny wpływ na to miał sam fakt podziału w Kościele, co
kontrastowało z apelami bpów o sprawiedliwość, pokój i harmonię opartych o nie
rasistowskie modele życia. Por., B. Joy, D. Philippe, dz. cyt., s.156-158.

16 Prohibition of Mixed Marriages Act (1949);  Population Registration Act (1950), Group
Areas Act (1950),  Immorality Act (1950), ustawa zakazująca międzyrasowych relacji
seksualnych, Por., B. Joy, D. Philippe, The Catholic Church in Contemporary Southern
Africa, s. 190.
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2.1. Usta wa o szkol nic twie Ban tu (The Ban tu Edu ca tion Act) i
re ak cja Ko ścio ła ka to lic kie go.

Usta wa o szkol nic twie Ban tu (nr 47) z 1953 ro ku po sze rzy ła
prze paść w do stę pie do oświa ty ró żnych grup ra so wych17 oraz by ła
przy czy ną po wa żne go kry zy su w Ko ście le ka to lic kim. Ar chi tekt
usta wy, Dr Hen drik F. Ver wo erd18, stu dio wał teo lo gię na Uni wer sy -
te cie w Stel len bosh, na stęp nie psy cho lo gię, któ rej stu dio wa nie kon -
ty nu ował ta kże w Niem czech, gdzie we dług póź niej szych kry ty ków
miał zo stać za in fe ko wa ny ele men ta mi ide olo gii par tii na zi stow skiej
i nie któ re jej kon cep cje sta rał się wpro wa dzać w ży cie w RPA. 

Ver wo erd utrzy my wał, że kon takt mię dzy gru pa mi utrud nia ich
ewo lu cję do nie za le żne go sta tu su pań stwo we go. Je go chęć po pro -
wa dze nia czar nych miesz kań ców do sa mo okre śle nia przy spo rzy ła
mu wie lu no wych bia łych zwo len ni ków. Obie cał, że ró żne „ple -
mien ne na ro dy” za miesz ku ją ce RPA otrzy ma ły by rów ne pra wa po -
li tycz ne w ich wła snych „oj czy znach.” Twier dził, iż sys tem oświa -
to wy po wi nien być do sto so wa ny do wa run ków eko no micz nych ży -
cia Afry ka nów. W rze czy wi sto ści był to ukry ty spo sób za pew nia nia
ko rzy ści pły ną cych z wy ższe go wy kształ ce nia, do brych po sad i go -
spo dar cze go po stę pu tyl ko dla jed nej kla sy spo łecz nej. Ta ki sys tem
był by za mknię ty dla czar nych oby wa te li na wiecz ne cza sy. We dług

17 Podobnie jak dla czarnych tak też zreformowano szkolnictwo dla Koloredów i Hindusów.
Odpowiednie regulacje znalazły się w ustawie o szkolnictwie Koloredów (The Coloured
Persons Education Act) z 1963 r. i w ustawie o szkolnictwie hinduskim (The Indian
Education Act) z 1965 r. Szkoły musiały być zarejestrowane w odpowiednim
departamencie ds. edukacji dla danej kategorii rasowej. Dzieci kolorowe i hinduskie
miały obowiązek nauki szkolnej, ale nie mogły uczęszczać do szkół dla białych.
Chrześcijańskie zasady wychowania w szkołach dla białych regulowała ustawa z 1967 r.
(Christian National Education). Ideowo opierała się na wyznaniu wiary Holenderskiego
Kościoła Reformowanego ko, fundamentalistyczna i antyewolucjonistyczna. Autorzy
ustawy twierdzili, iż nie ma różnicy między chrześcijaństwem a nacjonalizmem. W
późniejszym okresie okazało się, że większość Afrykanerów nie chce tej ustawy.

18 Verwoerdowi przypisuje się tytuł „Architekt apartheidu”, ale ten system był częściowo
spuścizną brytyjskiego kolonializmu, który wprowadził system przepustek w Kolonii
Przylądkowej. Mimo tego, to on był odpowiedzialny za znaczne rozszerzenie systemu
apartheidu i stworzenie jego „współczesnej” wersji.
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nie go na le ża ło wpro wa dzić ogra ni cze nie pro gra mu edu ka cyj ne go
dla czar nych dzie ci i mło dzie ży do pod sta wo wej umie jęt no ści czy -
ta nia, pi sa nia i umie jęt no ści li cze nia, po nie waż Afry ka nie mie li być
tyl ko „drwa la mi i no si cie la mi wo dy19”.  Idea czy sto ści ra so wej mia -
ła po móc w re ali zo wa niu te go pla nu. Stąd też edu ka cję Afry ka nów
po sta no wio no trak to wać dru go rzęd nie. Usta wa o oświa cie dla lu -
dów Ban tu, wy klu cza ją ca wszel kie al ter na ty wy, wie ści ła ko niec
praw dzi wej oświa ty dla Afry ka nów.

Usta wa prze wi dy wa ła szko le nie za wo do we ta niej czar nej si ły
ro bo czej wy zna cza jąc tej czę ści spo łe czeń stwa kon kret ne miej sce
w spo łecz no ści nie sta no wią cej za gro że nia uprzy wi le jo wa nym bia -
łym ro bot ni kom. Rząd prze jął kon tro lę nad sys te mem szkol nic twa
pu blicz ne go i wy co fał sub wen cje dla szkół mi syj nych wpro wa dza -
jąc na ich miej sce sła bo do to wa ne i na ni skim po zio mie sto ją ce
szko ły pań stwo we. Ca łą tą sy tu ację i per spek ty wy sto ją ce przed
mło dzie żą afry kań ską do sko na le od da je wy po wiedź jed ne go z przy -
wód ców afry kań skich, Al ber ta Lu thu li: „Z roz pa czą przy ję li śmy
usta wę o oświa cie dla lu dów Ban tu, gdyż za da ła ona mor der czy
cios oświa cie afry kań skiej, rów nież obu rzył nas do głę bi fakt, że
pre mier nie wy po wie dział choć by jed ne go sło wa po dzię ki dla gru -
py naj bar dziej za słu żo nej w za kła da niu wszel kich in sty tu cji uży -
tecz no ści pu blicz nej wśród Afry ka nów – dla mi sjo na rzy. To oni za -
po cząt ko wa li oświa tę, słu żbę zdro wia, przy czy ni li się do kształ ce -
nia Afry ka nów na le ka rzy. Dok tor Ver wo erd mó wił o nich krzyw -
dzą co i ob raź li wie, a po tem, bez sło wa po dzię ki za ich dłu go let nią
pra cę, usu nął ich20”. 

Dla pię ciu ty się cy21 chrze ści jań skich szkół mi syj nych funk cjo -
nu ją cych głów nie dzię ki sub sy diom rzą do wym, któ re jed no znacz -

19 http://overcomingapartheid.msu.edu/people.php?id=129
20 A. Luthuli, Z domu niewoli, Warszawa 1966, s. 55.
21 Wszystkie te szkoły zostały zbudowane i były prowadzone przez Kościoły

chrześcijańskie. Skutki ustawy odczuło bezpośrednio 800 tys. uczniów, 18 tys. czarnych
nauczycieli i 500 białych anglojęzycznych nauczycieli, pochodzenia europejskiego. B.
Sundkler, Ch. Steed, A History of the Church in Africa, Cambridge University Press
2001, s. 823. 
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nie po tę pi ły tę usta wę, dal sze ist nie nie sta ło pod zna kiem za py ta nia.
Więk szość z an glo ję zycz nych ko ścio łów wnio sła za strze że nia, co
do pro po no wa nej za war to ści te jże usta wy. Wzglę dy prak tycz ne i
ide owe prze ma wia ły za tym, aby je za mknąć. Rząd po przez pre sję
fi nan so wą zmu szał Ko ścio ły do sprze da ży bu dyn ków szkol nych
rzą do wi, wy naj mu ich Wy dzia ło wi Oświa ty lub ich za mknię cie.

Od po wiedź Ko ścio łów chrze ści jań skich by ła nie jed no znacz na22.
Ko ściół an gli kań ski po sta no wił za mknąć swo je szko ły, z wy jąt kiem
die ce zji Jo han nes bur ga, niż po zwo lić rzą do wi na ich prze ję cie. Mia -
ło to swo je dłu go fa lo we skut ki. An gli kań ską edu ka cję ogra ni czo no
do pry wat nych szkół dla bia łych, któ re w przy szło ści sta ły się eli tar -
ny mi szko ła mi w RPA. Me to dy ści, Pre zbi te ria nie i Kon gre ga cjo na -
li ści zde cy do wa li się na za mknię cie swo ich szkół, a bu dyn ki szkol -
ne wy dzie rża wi li or ga ni za cjom spo łecz nym.

Ko ściół ka to lic ki do 1953 ro ku pro wa dził 688 szko ły do to wa ne
przez pań stwo i 130 szkół pry wat nych (mi syj nych), licz ba uczniów
wy no si ła 111 361 (oko ło 15% czar nej po pu la cji uczęsz cza ją cej do
szko ły w tam tym cza sie). Wraz z wej ściem w ży cie usta wy (Ban tu
Edu ca tion Act), edu ka cja ka to lic ka zna la zła się na roz dro żu, spra -
wi ła ona (usta wa), że fak tycz nie szko ły mi syj ne nie mo gły być nie -
za le żne i otwar te. Wszyst kie wy ższe szko ły dla stu den tów Afry kań -
skich w stre fach bia łych, jak i mi syj ne, nie otrzy ma ły po zwo le nia
na funk cjo no wa nie. Je śli cho dzi o po zo sta łe szko ły pod sta wo we i
śred nie pro wa dzo ne przez mi sje, zo sta ła przed sta wio na im al ter na -
ty wa:

– funk cjo nu ją, ja ko szko ły pry wat ne bez rzą do wych do ta cji.
– kon tro la nad szko łą z do ta cją, któ ra zo sta ła zre du ko wa na do

75% pen sji na uczy cie li.
– wy na jem lub sprze daż bu dyn ków szkol nych dla or ga ni za cji

spo łecz nych.

Bi sku pi ka to lic cy traktowali swoje szkoły jako podstawowe
narzędzie w wysiłkach ewangelizacyjnych w zdobywaniu
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22 Bengt G.M. Sundkler, Bantu Prophets in South Africa, Cambridge 2004, s. 32.
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konwertytów oraz kontynuacji edukacji katolickich dzieci opartej
na nauce Kościoła. Więk szość uwa ża ła, że bez szkół Ko ściół mógł -
by stra cić swój wpływ, na stą pił by spa dek po wo łań i wie lu ka to li ków
mo gło zeń odejść. Bp Hur ley: „Ka to lic ki es ta bli sh ment był prze ra -
żo ny. Nie mo gli wy obra zić so bie funk cjo no wa nia Ko ścio ła bez je go
szkół i pra cy mi sjo na rzy bez szkół23”. Kon fe ren cja Bi sku pów Ka to -
lic kich (w prze ci wień stwie do in nych ko ścio łów) w 1954 ro ku
podjęła decyzję, by kontynuować działalność swoich szkół bez
rządowych dotacji. To ozna cza ło zma ga nie się z ol brzy mi mi prze -
ciw no ścia mi i opie ra nie się czar nej wi zji przy szło ści zgo to wa nej
przez tą usta wę.  Rząd re je stro wał te go ty pu szko ły pod wa run kiem,
że ucznio wie nie bę dą pła cić, za cho wa ny zo sta nie śred ni po ziom
na ucza nia, po dob nie jak w szko łach pań stwo wych w da nym re jo nie,
prze strze ga ny bę dzie ofi cjal ny pro gram na ucza nia z wy jąt kiem na -
uki re li gii oraz pod po rząd ko wa nie nad zo ro wi agend rzą do wych.
Ucznio wie nie ka to lic cy mo gli uczęsz czać do tych szkół tyl ko w
przy pad ku bra ku in nych szkół w tym re jo nie. Bi sku pi za ak cep to wa -
li te wa run ki. Ta ka de cy zja mo gła być trak to wa na, ja ko swo isty
kom pro mis sta no wi ska Ko ścio ła ka to lic kie go wo bec apar the idu. W
ka żdym bądź ra zie, szko ły mi syj ne ofe ro wa ły edu ka cję sto ją cą na
wy ższym po zio mie niż rzą do wy pro gram szkol nic twa dla Ban tu,
ale jed no cze śnie by ła ona gor szej ja ko ści, niż w szko łach dla bia -
łych, któ re zy ska ły sła wę ja ko wy so kiej kla sy cen tra edu ka cyj ne za -
si la ne rów nież przez stu den tów nie ka to lic kich.

De cy zja bi sku pów mia ła rów nież wpływ na sy tu ację na uczy cie li
świec kich pra cu ją cych w szko łach ka to lic kich. Po pro szo no ich o
ak cep ta cję ni ższych pen sji. Re duk cja ich pen sji o 25% do tkli wie
do tknę ła ich ro dzi ny. Nie któ rzy prze szli do szkół pań stwo wych. Ni -
ższe po bo ry przy cią ga ły na uczy cie li sła biej wy kształ co nych, co
oczy wi ście prze ło ży ło się na po ziom na ucza nia. Zmniej sza ją ca się
licz ba na uczy cie li ze zgro ma dzeń za kon nych przy mu sza ła wła dze
ko ściel ne do zwięk sze nia licz by na uczy cie li świec kich, co wy ma -
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23 B. Joy, D. Philippe, dz. cyt., s. 192
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ga ło pod nie sie nia ich pen sji. W re zul ta cie, zwięk szo no cze sne w
szko łach, co pro wa dzi ło do spad ku licz by za in te re so wa nych ka to lic -
ką edu ka cją. Do 1965 ro ku tyl ko 48% wszyst kich ka to lic kich dzie -
ci uczęsz cza ło do ka to lic kich szkół. W la tach pięć dzie sią tych i
wcze snych sześć dzie sią tych pań stwo wy sys tem edu ka cji Ban tu
obej mo wał oko ło 2 mln uczniów w 7 tys. szkół, głów nie pod sta wo -
wych24. 

Epi sko pat roz po czął dzia ła nia ma ją ce za bez pie czyć płyn ność fi -
nan so wą po wo łu jąc w 1955 ro ku do ży cia fun da cję Mis sion Scho ols
Fund i w 1966 ro ku Len ten Ap pe al (do bro wol ne ofia ry z oka zji
Wiel kie go Po stu), co fak tycz nie da ło so lid ne fi nan so we wspar cie po -
zwa la jąc im na kon ty nu owa nie dal szej dzia łal no ści25.  Rząd wy ma -
gał, aby szko le nie na uczy cie li od by wa ło się tyl ko w cen trach szko le -
nio wych de par ta men tu edu ka cji. Na uczy cie le kształ ce ni po za ty mi
in sty tu cja mi mu sie li li czyć się z tym, że ich kwa li fi ka cje nie zo sta ną
uzna ne przez rząd. Tak by ło w przy pad ku uczel ni ka to lic kich, któ -
rych dy plo my upo wa żnia ły je dy nie do pra cy w szko łach ka to lic kich. 

W 1953 ro ku funk cjo no wa ło sześć ka to lic kich uczel ni kształ cą -
cych na uczy cie li, któ re sta nę ły wo bec wy bo ru: wy dzie rża wić swo je
bu dyn ki rzą do wi al bo pro wa dzić dzia łal ność, ja ko czy sto pry wat ne
in sty tu cje. Osta tecz nie wszyst kie mu sia ły za mknąć swo je po dwo je26. 

Epi sko pat po łu dnio wo afry kań ski w oświad cze niu z 1957 ro ku
ofi cjal nie po tę pił apar the id jak i współ udział w nim Ko ścio ła ka to -
lic kie go: „Prak ty ka se gre ga cji, cho ciaż nie ofi cjal nie, cha rak te ry zu -
je nie mniej wie le z na szych wspól not ko ściel nych, szkół, se mi na -
riów du chow nych, klasz to rów żeń skich, szpi ta li, sto wa rzy szeń i w
re la cjach spo łecz nych na szych wier nych. W świe tle na ucza nia
Chry stu sa, to nie mo że być to le ro wa ne wiecz nie. Na de szła po ra,
aby ener gicz niej pra co wać nad prze mia ną serc i ży cia, któ rej do ma -
ga się pra wo Chry stu sa. Je ste śmy hi po kry ta mi, je śli po tę pia my
apar the id w po łu dnio wo afry kań skim spo łe czeń stwie i ak cep tu je my

24 Tamże, s. 194.
25 Tamże, s. 198.
26 Tamże, s. 199
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to w na szych wła snych in sty tu cjach27”. Cha rak ter na uki ka to lic kiej
nie po zwa lał na to le ro wa nie te go ty pu sy tu acji. Nie ste ty, rze czy wi -
stość oka za ła się być in na i ta ki stan rze czy prze trwał na stęp ne 20
lat, za nim pod ję to ra dy kal ne kro ki zmie rza ją ce do zmia ny tych peł -
ne hi po kry zji prak tyk we wnętrz nych Ko ścio ła. 

La ta 50 i 60 XX w. by ły naj bar dziej trau ma tycz ne w hi sto rii
RPA, na zna czo ne nie zli czo ny mi straj ka mi, boj ko ta mi, mor der stwa -
mi po li tycz ny mi i aresz to wa nia mi.

3. 1964-1972: So bór Va ty kań ski II i re pre syj ny rząd Par tii Na -
ro do wej: wy zwa nia dla ka to li ków w RPA.

Na po cząt ku lat sześć dzie sią tych za czę ły się po ja wiać gło sy
kry ty ku ją ce rzą dy Par tii Na cjo na li stycz nej, któ ra by ła u wła dzy już
dwa na ście lat. Sprze ciw prze ciw ko jej po li ty ce za czął być sły sza ny
na ca łym świe cie. Nie któ rzy człon ko wie kon ser wa tyw ne go kal wiń -
skie go ko ścio ła bur skie go za czę li kwe stio no wać apar the id. Na wet
wię cej, po li tycz ne na pię cia spo wo do wa ły roz dźwięk po mię dzy an -
giel sko ję zycz ny mi Ko ścio ła mi (ge ne ral nie an ty apar the idow ski mi)
i bar dziej kon ser wa tyw ny mi bur ski mi Ko ścio ła mi re for mo wa ny mi.
Świa to wa Ra da Ko ścio łów, w ce lu zmniej sze nia tych na pięć, zor ga -
ni zo wa ła spo tka nie w Jo han nes bur gu w 1960 ro ku, aby prze dys ku -
to wać pro blem od po wie dzial no ści Ko ścio łów w cza sach kry zy su.
W przy ję tym oświad cze niu od rzu co no wszel kie for my dys kry mi -
na cji ra so wej nad mie nia jąc, iż za pre zen to wa no ró żno rod ne spoj rze -
nie na apar the id. Efek tem ob rad, acz kol wiek, w ja kiś nie wiel kim
za kre sie, by ła kon fron ta cja mię dzy nie któ ry mi człon ka mi Ho len -
der skie go Ko ścio ła Re for mo wa ne go, a na cjo na li stycz nym rzą dem. 

W Ko ście le rzym sko ka to lic kim, pa pież Jan XXIII, zwo łał w
1962 ro ku So bór Wa ty kań ski II otwie ra jąc Ko ściół ka to lic ki bar dziej
na świat i na in ne ko ścio ły chrze ści jań skie. Ewo lu cja sy tu acji po li -

27 C. Higgs, J. N. Evans, dz. cyt., s. 500-521.
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tycz nej oraz pro ble my spo łecz ne za owo co wa ły lep szą współ pra cą
ko ścio łów chrze ści jań skich. Wo bec tego Ko ściół rzym sko ka to lic ki
re ali zu jąc swo je prze sła nie o spra wie dli wo ści spo łecz nej mu siał
pod jąć kon kret ne dzia ła nia. Pod wpły wem no wej na uki Ko ścio ła,
du chow ni jak i świec cy, mie li oka zję do prze my śle nia na no wo swo -
ich po staw wzglę dem apar the idu. Za czę to pra co wać w spo sób bar -
dziej ukie run ko wa ny na spo łe czeń stwo. W 1967 ro ku pa pież Pa weł
VI po wo łał do ży cia Ko mi sję „Ju sti tia et Pax”, któ ra mia ła zaj mo wać
się na ucza niem Ko ścio ła w spra wach spo łecz nych, pro pa go wa niem
po ko ju i spra wie dli wo ści. Epi sko pat po łu dnio wo afry kań ski, ja ko je -
den z pierw szych na świe cie, przy wy dat nej po mo cy gru py świec -
kich za an ga żo wa nych w spra wy spo łecz ne, już w tym sa mym ro ku
za ło żył kra jo wą ra dę te jże ko mi sji, któ ra sta ła się wkrót ce po tę żnym
gło sem Ko ścio ła wzy wa ją cym rząd do tłu ma cze nia się z po dej mo -
wa nych de cy zji. W tym cza sie też, Kon fe ren cja Bi sku pów Po łu dnio -
wo Afry kań skich (SACBC) w swych oświad cze niach, od wa żnie
wzy wa ła do wzro stu świa do mo ści spo łecz nej wcho dząc w po wta -
rza ją ce się kon fron ta cje z rzą dem na cjo na li stycz nym.

Od po ło wy lat 70-ych Ko ściół ka to lic ki sta je się co raz bar dziej
za an ga żo wa ny w wal kę z apar the idem. Do ku ment wzy wa ją cy do
świa do me go dzia ła nia („Call to Con scien ce”) za chę cał do pod ję cia
wy sił ku w kre owa niu spra wie dli we go, sta bil ne go i chrze ści jań skie -
go spo łe czeń stwa w kra ju. Zna czą cym by ło odej ście od nad rzęd -
nych spraw praw ludz kich i wy raź ne sfor mu ło wa nie spo łecz no -po -
li tycz nych kwe stii do ty ka ją cych lu dzi, ta kich jak re dy stry bu cja bo -
gactw, emi gra cja za rob ko wa, brak mo żli wo ści edu ka cji w szko łach
wy ższych dla czar nych oby wa te li, pra wo za kła da nia czar nych
związ ków za wo do wych, za trzy my wa nia i wię zie nia ina czej my ślą -
cych oby wa te li. Na le ży za uwa żyć, że w tam tym cza sie, pa nu ją ce
ste reo ty py my śle nia pro mo wa ły roz dział ży cia re li gij ne go od spo -
łecz ne go. Re li gię przy pi sy wa no do du cho we go wy mia ru czło wie ka
i da le ko jej by ło do spo łecz ne go za an ga żo wa nia. 

Zde cy do wa na po sta wa Ko ścio ła wo bec apar the idu uwi docz ni ła
się w mi syj nej stra te gii szkol nic twa tu byl ców. Szko ły ka to lic kie dla
czar nych dzie ci zna la zły się w bar dzo nie ko rzyst nej sy tu acji. W
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1960 ro ku na 2400 sióstr za kon nych tyl ko 300 by ło za trud nio nych
w czar nych szko łach. W 1965 ro ku koszt edu ka cji jed ne go bia łe go
ucznia był pra wie 20 ra zy wy ższy niż u uczniów czar nych. Licz ba
uczniów i ka dra na ucza ją ca zmniej szy ła sie o jed ną trze cią, a fun -
du sze zo sta ły pra wie wy czer pa ne. W 1970 ro ku z do ta cji rzą do -
wych po wsta ło w Jo han nes bur gu 20 szkół śred nich dla bia łych i
jed na dla czar nych28.  W 1972 ro ku zo stał opra co wa ny ra port, w któ -
rym pod kre śla się nie wy pła cal ność czar nych szkół oraz pod da je
kry ty ce sze ro ką roz bie żność w przy dzie la niu do ta cji na bia łą i czar -
ną edu ka cję ka to lic ką. Za le ca się rów nież bar dziej rów no mier ne
roz miesz cze nie per so ne lu w ka to lic kich in sty tu cjach oświa to wych
i współ pra cę po mię dzy zgro ma dze nia mi za kon ny mi ce lem za pew -
nie nia kon ty nu acji edu ka cji ka to lic kiej. Po nad to ba da nia prze pro -
wa dzo ne w Afry kań skich szko łach mi syj nych za le ca ły:

– wzrost pen sji na uczy ciel skich przy nam niej do po zio mu rzą do -
wych (Ban tu Edu ca tion De part ment),

– zre du ko wa nie do ta cji dla die ce zji z fun du szu szkół mi syj nych
(Mis sion Scho ols Fund); wspól no ty lo kal ne po win ny zwięk -
szyć swo ją od po wie dzial ność w utrzy ma niu szkół pod sta wo -
wych,

– ka to lic kie szko ły śred nie mu szą być po strze ga ne ja ko na ro do -
wa od po wie dzial ność i do dat ko we fun du sze na le ży prze zna -
czyć na ich funk cjo no wa nie i pod nie sie nie kwa li fi ka cji na -
uczy cie li,

– wo bec ma łej dzia łal no ści szkół mi syj nych na le ży two rzyć dla
nich ja kieś for my za stęp cze. Ich przy szłość mu si być bu do wa -
na na za ło że niu, iż bę dą umo żli wiać edu ka cję na ni ższym po -
zio mie29. 

28 B. Flanagan, „Education: Policy and Practice”, w: A. Prior, ed., Catholics in Apartheid
Society, Cape Town 1982, s. 90.

29 C. Higgs, J.N. Evans, dz. cyt., s. 500-521. 
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4. 1973-1984: No we for my opo ru wo bec apar the idu i dzia ła nia
Ko ścio ła ka to lic kie go

W la tach sie dem dzie sią tych for my pro te stu prze ciw ko re żi mo wi
przy bie ra ją na si le. Swo je si ły łą czą bia li i czar ni, a ta kże ko ścio ły
chrze ści jań skie i or ga ni za cje ro bot ni ków. Ucznio wie i stu den ci de -
mon stru ją swo je nie za do wo le nie z po wo du sta nu szkol nic twa Ban -
tu. Spo łe czeń stwo sta wa ło się co raz bar dziej nie za do wo lo ne i da wa -
ło te mu wy raz. W 1966 ro ku chrze ści jań ski ruch aka de mic ki (Uni -
ver si ty Chri stian Mo ve ment) we zwał ró żne ko ścio ły do za sto so wa -
nia w prak ty ce ich dok try ny an ty par the idow skej. Dwa la ta póź niej
po wsta ło Sto wa rzy sze nie Stu den tów Po łu dnio wo afry kań skich. Po -
czą tek lat sie dem dzie sią tych to okres straj ków stu denc kich na uni -
wer sy te tach an glo ję zycz nych, za rów no czar nych jak i bia łych oraz
de mon stra cje mło dzie ży szkół śred nich i pod sta wo wych.

4.1. Wy da rze nia w So we to – bunt mło dzie ży

Zna mien nym w hi sto rii szkol nic twa RPA jest rok 1976, uwa ża -
ny za naj tra gicz niej szy. Czar ni ucznio wie szkół pu blicz nych, dnia
16 czerw ca 1976 ro ku, wy szli na uli ce w So we to, na przed mie -
ściach Jo han nes bur ga, aby za de mon stro wać swój gniew i fru stra cję.
Nie za do wo le nie uczniów po zio mem na ucza nia i de cy zja pre mie ra
Hen dri ka Ver wo er da, wpro wa dza ją ca obo wią zek na uki w ję zy ku
Afri ka ans w szko łach śred nich30, by ły głów nym po wo dem re wol ty

30 Minister ds. Edukacji Bantu i rozwoju M.C. Botha wydał w 1974 r. dekret o języku,
Africaans, jako wykładowym (The Afrikaans Medium Decree). Odtąd naukę
obowiązkowo w szkołach należało prowadzić w tym języku od klasy 5 (ostatniej w
szkołach podstawowych) do ostatniej klasy szkoły średniej. Miała obowiązywać zasada
50-50 (język angielski-afrikaans). W języku angielskim miały być uczone przedmioty z
wiedzy ogólnej i praktycznej (przedmioty praktyczno-techniczne, plastyczne i rolnicze).
Africaans zarezerwowano do przedmiotów ścisłych (matematyka, arytmetyka, nauki o
społeczeństwie). W języku lokalnym prowadzono lekcje religii, muzyki i zajęcia
wychowania fizycznego. Wiceminister Punt Janson, powiedział: „Nie konsultowałem się
z czarnymi w tej sprawie i nie zamierzam tego czynić. Często biali szefowie mówili w
języku angielskim lub afrikaans. Dla czarnych wielką korzyść powinna stanowić
znajomość tych dwóch języków.” Inna wypowiedź urzędnika: „Jeżeli czarni uczniowie są
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mło dzie żo wej. Fa la pro te stów wkrót ce ob ję ła ca ły kraj. Na ra sta ją ce
nie za do wo le nie zna la zło wresz cie uj ście. Wy da rze nia czerw co we
by ły mo men tem kul mi na cyj nym. Boj kot ję zy ka Afri ca ans w szko -
łach roz po czął się o wie le wcze śniej uka zu jąc wiel ką de ter mi na cję
mło dych Afry kań czy ków. W ma ju i czerw cu mia ły miej sce straj ki
uczniów. Pro te sty uczniów przy bie ra ły czę sto dra stycz ne for my, np.
sta wa li w obro nie wy rzu ca nych z pra cy na uczy cie li, nie rzad ko ucie -
ka jąc się do ob rzu ce nia ga bi ne tu dy rek to ra ka mie nia mi lub uczniów
pró bu ją cych pod jąć na ukę. W szko łach do cho dzi ło do na pa ści na
na uczy cie li ję zy ka Afri ca ans. W jed nej ze szkół uczeń ugo dził na -
uczy cie la no żem, a po li cję pró bu ją cą go aresz to wać ob rzu co no ka -
mie nia mi. W in nym przy pad ku na uczy ciel zo stał za ata ko wa ny śru -
bo krę tem. Ucznio wie wal czy li ze znie na wi dzo ną bia łą po li cją ob -
rzu ca jąc ją ka mie nia mi i pod pa la jąc ich au ta. De mo lo wa no i pod pa -
la no szko ły, a uczniów i na uczy cie li po dej mu ją cych pró by po wro tu
do szko ły ata ko wa no. 

Po li cja za re ago wa ła bru tal nie uży wa jąc ostrej amu ni cji i ga zów
łza wią cych, ata ku jąc ma sze ru ją cych uczniów i stu den tów. Zgi nę ło
po nad 176 osób31. Uczniów i na uczy cie li pod da no re pre sjom. Część
mło dych zna la zła schro nie nie za gra ni cą w pa ra mi li tar nych ośrod -
kach szko le nio wych ANC (Afry kań ski Kon gres Na ro do wy) w An -
go li i Tan za nii lub w kra jach ościen nych w Bot swa nie, Swa zi land i
Le so tho.

30 niezadowoleni, to niech zostaną w domu, w końcu dla nich nauka nie jest obowiązkowa”.
Według urzędników tego departamentu, podjęto właściwą decyzję, ponieważ to oni
finansują edukację czarnych dzieci. Faktycznie, tylko szkoły dla białych były całkowicie
dotowane, a podręczniki bezpłatne. Czarni uczniowie musieli płacić za wszystko, np. w
Soweto rodzice płacili rocznie 102 Randy (przeciętne miesięczne wynagrodzenie) za
dwoje dzieci w szkole, za podręczniki oraz składki na budowę szkół. Por.:
http://africanhistory.about.com/library/bl/blsaJune16decree.htm [stan z dn. 10.02.2012]

31 M. Hope, J. Young, The South African Churches in a Revolutionary Situation, New York
1981, s. 70. Protest, który rozpoczął się w Soweto rozprzestrzenił się na inne rejony. W
wyniku starć z policją zginęło według rzadowej komisjii, Cillie Commission, 575 osób.
Obszerny opis wydarzeń w Soweto znajdziemy w opracowaniu Sifiso Mxolisi Ndlovu,
The Soweto Uprising, w: The Road to Democracy in South Africa. t. 2(1970-1980), South
African Democracy Education Trust, Unisa Press 2010, s. 317-350.
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4.2. Edu ka cja czar nych uczniów w szko łach dla bia łych (open
scho ols)

Wy da rze nia spo łecz ne lat 70-ych XX wie ku po sta wi ły Ko ściół
ka to lic ki w RPA w ob li czu no wych wy zwań. Zmia ny za cho dzą ce w
spo łe czeń stwie jed no znacz nie uka zy wa ły, iż osią gnę ło ono mo ment
kry tycz ny. Mło dzi, któ rych do roz pa czy do pro wa dzi ły ab sur dal ne
na ka zy i nie koń czą ca się nie spra wie dli wość i prze śla do wa nia, po -
trze bo wa li na dziei.  Chcie li się uczyć i pa trzeć w lep szą przy szłość.
Je dy ną szan sę re ali za cji tych ma rzeń da wa ła in sty tu cja Ko ścio ła
rzym sko ka to lic kie go. Zmia ny, ja kie w nim za szły, w efek cie do pro -
wa dzi ły do pod ję cia kil ku zna mien nych de cy zji. Za ję to się kwe stią
szkół ka to lic kich prze zna czo nych dla bia łych, pro po nu jąc umo żli -
wie nie w nich na uki dla uczniów wszyst kich ras. Już w 1973 ro ku
zgro ma dze nia za kon ne i in sty tu cje oświa to we, a w szcze gól no ści
Ca bra Do mi ni can and Mer cy Si sters, za czę ły roz wa żać mo żli wość
udo stęp nie nia swo ich szkół in nym ra som. Sto wa rzy sze nie Dy rek to -
rów i Dy rek to rek Szkół Pry wat nych (The As so cia tion of  He ad ma -
sters and He ad mi stres ses of Pri va te Scho ols) zle ci ło prze pro wa dze -
nie ba dań nad praw ny mi im pli ka cja mi wpro wa dze nia te go pla nu w
ży cie. An gli kań ski bi skup w Ca pe Town zwró cił się do rzą du o po -
zwo le nie na za trud nia nie „ko lo ro wych” na uczy cie li w bia łych szko -
łach an gli kań skich. Proś ba zo sta ła od rzu co na. Na le ży tu taj pa mię -
tać, iż Ko ściół an gli kań ski za mknął swo je szko ły w la tach 50-ych.
Je dy ne funk cjo nu ją ce szko ły by ły dla bar dzo za mo żnych bia łych.  

W sierp niu 1975 ro ku na spo tka niu człon ków de par ta men tu
edu ka cji przy epi sko pa cie (De par ta ment of Scho ols of the SACBC
Com mis sion for Edu ca tion and Wor ship) za sta na wia no się nad mo -
żli wo ścią otwar cia ka to lic kich szkół dla dzie ci wszyst kich ras.
Rów nież Ko mi sja Edu ka cji Sto wa rzy szeń Re li gij nych (Edu ca tion
Co un cil of  the As so cia tion of Re li gio us(ECAR) wy sła ła list do ad -
mi ni stra to ra Trans va alu Sy bran da van Nie ker ka, pro sząc o spo tka -
nie ce lem prze dys ku to wa nia mo żli wo ści uczęsz cza nia czar nych
dzie ci do bia łych za re je stro wa nych szkół. W od po wie dzi usły sze li,
iż nie ma po wo du do spo tka nia, po nie waż pra wo wy raź nie re gu lu je
tę kwe stię32.  
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Po wsta nie uczniów w So we to w 1976 ro ku przy cią gnę ło uwa gę
świa ta do nie spra wie dli we go sys te mu edu ka cji w Po łu dnio wej
Afry ce. Kra je, ta kie jak, Niem cy, Ho lan dia, Bel gia za czę ły wspie -
rać fi nan so wo oświa tę nie uprzy wi le jo wa nych grup spo łecz nych po -
przez or ga ni za cje mi syj no -cha ry ta tyw ne, ta kie jak Mi se re or czy Ce -
be mo -Bi lan ce. W 1976 ro ku epi sko pat za twier dził uchwa łę po wo łu -
ją cą do ży cia Fun dusz Na uko wo -Sty pen dial ny (Bur sa ry and Scho -
lar ship Fund), aby po móc uczniom szkół śred nich, in sty tu cjom
przy go to wu ją cym na uczy cie li i uni wer sy te tom. Ka pi tał za kła do wy
wy niósł 20 ty się cy rand ze skła dek wiel ko post nych (Len ten Ap pe -
al) i był za rzą dza ny przez epi sko pat do 1992 ro ku, któ ry na stęp nie
prze ka za no Ka to lic kie mu In sty tu to wi Edu ka cji.

Pro blem otwar cia ka to lic kich szkół na dal ist niał. Po moc nie ocze -
ki wa nie przy szła z nie spo dzie wa nej stro ny. De par ta ment spraw za gra -
nicz nych zwra cał się do ró żnych bia łych szkół ka to lic kich z proś bą o
przy ję cie dzie ci czar nych dy plo ma tów. Szko ły zgo dzi ły się, ale au to -
ma tycz nie wy wo ła ło to la wi nę py tań czar nej czę ści spo łe czeń stwa,
rdzen nych miesz kań ców, o za sad ność ta kiej de cy zji fa wo ry zu ją cej tyl -
ko tę gru pę i umo żli wia ją cej im zdo by cie do brej „bia łeję edu ka cji. Ta -
ka de cy zja stwa rza ła no we mo żli wo ści omi nię cia ist nie ją ce go sys te -
mu, nie na ra ża jąc na szwank funk cjo no wa nia szkół ka to lic kich.

Spra wa in te gra cji zna la zła się w po rząd ku dzien nym ob rad De -
par ta men tu Szkół kie ro wa ne go przez ar cyb. Hur leya. Na se sji lu to -
wej 1976 ro ku, bi sku pi przy ję li na stę pu ją cą uchwa łę: „Świa do mi
mi sji Ko ścio ła, ja ko świad ka Ewan ge lii w je go in sty tu cjach, Kon fe -
ren cja po pie ra po li ty kę in te gra cji w szko łach ka to lic kich, za chę ca -
jąc po szcze gól ne szko ły jak i sto wa rzy sze nia szkół do pro mo wa nia
tej idei i wpro wa dza nia jej w ży cie w za le żno ści od oko licz no ści, i
za pew nia, że De par ta ment Szkół kon ty nu uje ba da nia nad tą kwe stią
z my ślą, iż umo żli wi to Kon fe ren cji Epi sko pa tu po twier dze nie i
skon kre ty zo wa nie na sze go sta no wi ska w tej kwe stii33”.   

32 B. Joy, D. Philippe, dz. cyt., s.198 – 199.
33 Tamże, s. 200.
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W stycz niu i lu tym 1976 ro ku, Spring field Co nvent w Ca pe
Town i Ho ly Ro sa ry Co nvent (szko ła pro wa dzo na przez Do mi ni -
kan ki) w Port Eli za beth, przy ję ły ma łą gru pę czar nych uczniów.
Rok póź niej, kil ka szkół ka to lic kich po stą pi ło po dob nie. Jed na kże
stro na rzą do wa uzna ła to za for mę sprze ci wu wo bec obo wią zu ją -
cych za sad apar the idu i ad mi ni stra to rzy Ca pe i Trans va alu po sta wi li
tym szko łom ul ti ma tum. Czar ni ucznio wie mie li zo stać ode sła ni do
do mu, ina czej szko ły te po zo sta ną za mknię te. Osta tecz nie po zwo lo -
no im po zo stać, ale w przy szło ści szko ły mu szą zwra cać się o po -
zwo le nie na przy ję cie no wych czar nych uczniów. Usta wa o szkol -
nic twie (The Edu ca tion and Tra ining Act) z 1979 ro ku nio sła pierw -
szą za po wiedź nie chęt nej rzą do wej ak cep ta cji szkół otwar tych.
Stwier dza ła ona, iż czar ne dzie ci mo gą uczęsz czać do szkół in nych
niż rzą do we. W wy ni ku dal szych ne go cja cji Ko ścio ła ka to lic kie go
z rzą dem osią gnię to po ro zu mie nie w spra wie sub sy diów dla szkół
ka to lic kich, ale pod wa run kiem, że licz ba czar nych uczniów w bia -
łych szko łach bę dzie ogra ni czo na a te, któ re prze kro czą okre ślo ny
li mit mo gą stra cić sub wen cje. 

Da ne sta ty stycz ne z po cząt ku lat osiemdziesiątych da ją wy obra -
że nie o sy tu acji szkol nic twa w RPA te go okre su, np. we dług spi su z
1980 ro ku oko ło 21 % bia łej po pu la cji (ok. 4, 5 mln) i 22 % czar nej
po pu la cji (ok. 24 mln) by ło za re je stro wa nych w szko łach. Ró żni ce
wy ni ka ją ce z da nych sta ty stycz nych świad czą o tym, iż du ża gru pa
czar nych dzie ci w wie ku szkol nym po zba wio na by ła do stę pu do edu -
ka cji. Dru gi fak tor, to ró żni ca w rzą do wych na kła dach fi nan so wych,
gdzie np. w 1982 ro ku prze cięt nie kształ ce nie jed ne go bia łe go dziec -
ka kosz to wa ło 1211 Ran dów, a czar ne go tyl ko 146 Ran dów. Po ziom
wy kształ ce nia na uczy cie li rów nież dia me tral nie się ró żnił. Pra wie,
co trze ci bia ły na uczy ciel po sia dał wy kształ ce nie wy ższe, a po zo sta -
li przy naj mniej ma tu rę. Tyl ko 2-3% czar nych na uczy cie li mo gło się
po szczy cić wy kształ ce niem wy ższym, a 82% nie mia ło na wet ma tu -
ry (stan dard 10), z cze go wię cej niż po ło wa, nie osią gnę ła stan dar du
ósme go34. Sys tem szkol nic twa ba zo wał na sys te mie eg za mi nów zda -

34 http://africanhistory.about.com/od/apartheid/ss/ApartheidSkool1_3.htm [stan z dn.
10.02.2012].
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wa nych na ko niec ro ku szkol ne go. Wy ni ki oczy wi ście za le ża ły od
po zio mu na ucza nia i lep sze by ły w szko łach dla bia łych dzie ci.
Dzie ci czar ne wo bec nie rów nych szans po zo sta wa ły nie co z ty łu.
Przy czyn by ło kil ka. Rze czą po wszech ną był fakt, iż dzie ci czar ne
mia ły skró co ny okres na uki. Szcze gól nie na te re nach wiej skich, po -
trze bo wa no ich do po mo cy przy ró żnych pra cach do mo wych, a ta -
kże za czy na ły na ukę w wie ku star szym niż ich ró wie śni cy w mia -
stach. Na nie po wo dze nia eg za mi na cyj ne miał rów nież ogrom ny
wpływ ję zyk na ucza nia. W wie lu przy pad kach ję zyk wy kła do wy
sta no wił wiel ką trud ność i był dru gim lub trze cim ję zy kiem uży wa -
nym przez dziec ko. Dla te go nie któ rzy ucznio wie jed ną kla sę po wta -
rza li na wet kil ka ra zy. Jed no cze śnie brak per spek tyw dal szej edu ka -
cji i za trud nie nia nie za chę ca ły do kon ty nu owa nia na uki. 

4.3. Ka to lic ka edu ka cja do ro słych 

Być mo że od po wie dzią i ra tun kiem na trud ną sy tu ację szkol nic -
twa mi syj ne go by ły pró by two rze nia al ter na tyw nych pro gra mów edu -
ka cyj nych, jak cho cia żby me to dy kształ ce nia do ro słych w ni ght scho -
ols. Na uwa gę za słu gu ją pierw sze Ka to lic kie Cen tra Edu ka cji Do ro -
słych (Ca tho lic Adult Edu ca tion Cen tre). Pierw szą te go ty pu in sty tu -
cją by ła szko ła za ło żo na w 1968 ro ku w pa ra fii św. An to nie go w Re -
iger Park, Boks burg35. Wie lo ra so wa ni ght scho ol w pa ra fii św. An to -
nie go w la tach siedemdziesiątych zo sta ła pod da na rzą do wym szy ka -
nom. W 1976 ro ku mi ni ster ds. Ban tu wy słał list do ks. Sta na Bren na -
na, tam tej sze go pro bosz cza, na ka zu jąc mu jej za mknię cie w cią gu
trzech mie się cy. Pro boszcz skon tak to wał się z am ba sa do ra mi Nie -
miec, Wiel kiej Bry ta nii i USA, po nie waż fir my z tych kra jów wspie -
ra ły pa ra fię św. An to nie go. W wy ni ku pro te stu am ba sa do rów zor ga -
ni zo wa no spo tka nie mię dzy przed sta wi cie la mi Ko ścio ła, firm i rzą -
du. W efek cie, szko ła w pa ra fii św. An to nie go, zo sta ła za re je stro wa -
na, ja ko pierw sza noc na szko ła w RPA. Po wsta ły ta kże in ne szko ły te -

35 The Report of the Study Commission on U.S. Policy toward Southern Africa. South
Africa: Time running out, University of California Press 1981, s. 122.
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go ty pu: w 1971 ro ku Cen trum Edu ka cji Do ro słych św. Fran cisz ka w
Lan ga, oko li ce Ca pe Town, Lu men Chri sti Adult Edu ca tion Cen tre w
Ci ty De ep w 1978 ro ku, w  Jo han nes bur gu36. 

5. 1985-1989: Otwar cie szkół ka to lic kich dla wszyst kich ras.
Po wsta nie Ka to lic kie go In sty tu tu ds. Edu ka cji (Ca tho lic In -
sti tu te of Edu ca tion) 

Pro blem otwar cia szkół ka to lic kich dla wszyst kich cią gle ist -
niał, po nie waż ist nia ła ró żni ca zdań w ró żnych ka to lic kich okrę gach
wy bor czych. Z jed nej stro ny by li kon ser wa tyw ni bia li, z dru giej ra -
dy kal nie na sta wie ni czar ni i ko lo ro wi, któ rzy utrzy my wa li, że Ko -
ściół szko dzi czar nym uczniom do łą cza jąc ich do otwar tych szkół,
kie dy ca łe spo łe czeń stwo jest tłam szo ne. Bi sku pi ka to lic cy mi mo
tak spo la ry zo wa nych po glą dów, uwa ża li, że ta for ma edu ka cji jest
mo żli wa do za ak cep to wa nia przez tych, któ rzy by li zgod ni co do
wspie ra nia te go ty pu oświa ty. Te szko ły by ły dla tych, któ rzy te go
chcie li i nie wy wie ra no pre sji na ro dzi ców, je śli nie zga dza li się z ta -
ką po li ty ką Ko ścio ła. Bar dzo wol no i ostro żnie przy go to wy wa no
więc grunt pod no wą stra te gię za pew nia jąc za in te re so wa nych o za -
cho wa niu do tych cza so we go po zio mu na ucza nia. Za cho dzi ła oba -
wa, iż sła biej przy go to wa ni czar ni ucznio wie tyl ko umoc nią w prze -
ko na niu bia łych, iż są gor si od nich. Jed na kże ta no wa po li ty ka Ko -
ścio ła nie spo tka ła się z więk szy mi opo ra mi w szko łach i spo łe -
czeń stwie. Dla Afry ka nów mia ło to wiel ką sym bo licz ną war tość.
Ba da nia prze pro wa dzo ne w szko łach ka to lic kich w Jo han nes bur gu
po ka zu ją, iż 85% ro dzi ców by ło za do wo lo nych z per spek ty wy
stwo rze nia ich dzie ciom mo żli wo ści prze ła my wa nia ba rier ra so -
wych. Tyl ko nie wiel ka licz ba dzie ci zo sta ła wy co fa na z te go po wo -

36 B. Joy, D. Philippe, dz.cyt., s. 202-203. Powstanie tych szkół było reakcją na
niesprawiedliwy system szkolnictwa. W niniejszym artykule sygnalizuje jedynie problem
night school, który  jest zbyt obszerny, aby go tu przedstawić. Wymaga on osobnego
opracowania. 
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du z owych szkół. Bia li ucznio wie od kry wa li, że ich czar ni ko le dzy
i ko le żan ki ni czym się od nich nie ró żnią37.  

Do 1980 ro ku by ło oko ło 850 czar nych uczniów w ka to lic kich
open scho ols w Trans va alu i tyl ko 350 mia ło ofi cjal ną zgo dę władz.
Osta tecz nie w wy ni ku wza jem nych po ro zu mień wy pra co wa no
wspól ne sta no wi sko i za twier dzo no sko ry go wa ny Akt o Szko łach
Pry wat nych, któ ry za pew niał czar nym dzie ciom do stęp do pry wat -
nych szkół pod pew ny mi wa run ka mi. Po dzie się ciu la tach ne go cja -
cji „szko ły otwar te” zo sta ły osta tecz nie praw nie uzna ne.

No wa sy tu acja szkol nic twa w szko łach ka to lic kich wy ma ga ła
po wo ła nia do ży cia in sty tu tu wspie ra ją ce go ich pra cę. W 1985 ro ku
roz po czął swo ją dzia łal ność Ka to lic ki In sty tut ds. Edu ka cji (The
Ca tho lic In sti tu te of Edu ca tion). Je go głów ne za ło że nia to: 

– Pro mo cja chrze ści jań skiej for ma cji na uczy cie li w pań stwo -
wych szko łach wy ższych i uni wer sy te tach kształ cą cych na -
uczy cie li,

– Za pew nie nie ta kiej for ma cji na uczy cie li w trak cie pra cy w
szko łach ka to lic kich,

– Przy go to wy wa nie ma te ria łów szko le nio wych na uczy cie lom
do sto so wa nych do re aliów spo łecz no -po li tycz nych ce lem za -
pew nie nia bar dziej wy wa żo ne go po dej ścia do edu ka cji,

– Sta no wić cen tral ne źró dło w spra wach edu ka cji w ogól no ści
jak i w szcze gó ło wo od no śnie edu ka cji ka to lic kiej.

In sty tut miał peł ną świa do mość kry zy su w oświa cie cha rak te ry -
stycz ne go dla te go okre su w hi sto rii RPA. Utrzy my wał bli ski kon -
takt ze szko ła mi do tknię ty mi przez boj kot i zor ga ni zo wał dwa ra zy
warsz ta ty szko le nio we w Jo han nes bur gu w 1985 ro ku do ty czą ce ro li
szkół ka to lic kich w sy tu acji po li tycz nych za mie szek. In sty tut był
rów nież za an ga żo wa ny w edu ka cji al ter na tyw nej dla mło dych lu dzi,
któ rzy w wy ni ku boj ko tu szkół nie uczęsz cza li do nich przez dłu -
ższy okres cza su i nie mie li szans po wro tu jak i dla tych, któ rzy nie
mo gli zna leźć za trud nie nia. 

37 M. Hope, J. Young, dz. cyt., s. 158-159.
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W 1986 ro ku In sty tut w po łą cze niu z De par ta men tem Szkół
Epi sko pa tu wpro wa dził dwu let ni pro gram szko le nio wy dla na uczy -
cie li re li gii zwa ny Li fe Wit ness. Skró co no go w 1994 ro ku i kon ty -
nu owa no pod na zwą „Echo ing the Word”. W swo ich dzia ła niach
wska zu jąc nie rów no ści w pro gra mie oświa to wym in sty tut roz wi nął
swo ją dzia łal ność na wie lu płasz czy znach:

– Współ pra co wał ze szko ła mi na far mach, two rząc for my
wspar cia dla naj bar dziej po krzyw dzo nych w do stę pie do
oświa ty pra cow ni ków czar nych i ko lo ro wych,

– Stał się od 1988 ro ku ka na łem prze pły wo wym dla fun du szy z
za gra nicz nych or ga ni za cji pod no sząc stan dard szkół naj bar -
dziej po trze bu ją cych po mo cy,

– W la tach 1987-1996 za rzą dzał i kie ro wał pro gra mem Vo lun ta -
ry Se rvi ce dla ab sol wen tów Ger ge town Uni ver si ty, Wa shing -
ton DC,

– Od 1989 ro ku roz pro wa dzał biu le tyn Ca tho lic Edu ca tion
News do wszyst kich szkół i za in te re so wa nych pry wat nych
osób, ja ko sieć trans mi sji in for ma cyj nej mię dzy na uczy cie la -
mi i in ny mi za in te re so wa ny mi oso ba mi,

– Przy czy nił się do roz wo ju pro gra mu na ucza nia, ja ko wy ni ku
oce ny pra cy otwar tych szkół.

In sty tut w swo im rocz nym ra por cie w 1989 ro ku stwier dza, iż
mi mo wło żo nych wy sił ków w roz wój szkół ka to lic kich nie zmie ni
pa nu ją ce go sys te mu, ani też nie roz wią że wszyst kich pro ble mów na
po lu edu ka cji, mi mo to jed nak wy ra ża na dzie ję, iż „…za ofe ro wa no
szko łom coś, co przy da się w post apar the idow skiej RPA38”.  

38 B. Joy, D. Philippe, dz. cyt., s. 205 – 206.
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6. 1990-1993: Ka to lic ki ze spół ne go cja to rów (Ca tho lic Edu ca -
tion Ne go tia ting Te am) pro wa dzi roz mo wy w spra wie no wej
po li ty ki oświa to wej na po zio mie ogól no pań stwo wym i re gio -
nal nym

6.1. Sys tem edu ka cyj ny w la tach dzie więć dzie sią tych XX wie ku

W 1990 ro ku Rząd na cjo na li stycz ny pod jął pierw sze kro ki w
kie run ku wpro wa dza nia de mo kra cji w kra ju. Da no mo żli wość dzia -
ła nia ru chom wol no ścio wym, zwol nio no więź niów po li tycz nych z
Nel so nem Man de lą, pod ję to wstęp ne ne go cja cje w spra wie no wej
kon sty tu cji. W dzie dzi nie oświa ty jed nak nie wie le się zmie ni ło. Mi -
lio ny mło dych Afry kań czy ków na dal by ło po zba wio nych mo żli wo -
ści pań stwo wej edu ka cji i wie lu z nich wy ra ża ło swój gniew i bez -
sil ność bio rąc udział w kam pa niach i boj ko tach szkół wy wo łu jąc
okre sy ge ne ral nej dez or ga ni za cji w oświa cie. Fru stra cję po bu dzał
fakt, iż mi mo po myśl ne go ukoń cze nia szko ły trud no by ło do stać
pra cę. Przy kła do wo w koń cu 1991 ro ku (w RPA rok szkol ny koń czy
się wraz z ro kiem ka len da rzo wym) tyl ko 10% ab sol wen tów szkół
by ło zdol nych zna leźć pra cę w sek to rze rzą do wym. Re or ga ni za cja
sys te mu szkol nic twa sta no wi ła więc na stęp ne wiel kie wy zwa nie.
Pre zy dent De Klerk w swo im prze mó wie niu w 1993 ro ku w par la -
men cie, bar dzo moc no za ak cen to wał po trze bę uwol nie nia się od ra -
si stow skie go sys te mu edu ka cji, aby za pew nić po szcze gól nym gru -
pom ra so wym swo bod ny roz wój, za cho wa nie ich re li gij nych i kul -
tu ro wych war to ści oraz wła sne go ję zy ka. Rząd po wo łał w 1993 ro -
ku do ist nie nia po je dyn cze cia ło mi ni ste rial ne, w miej sce do tych -
cza so wych sie dem na stu de par ta men tów edu ka cji, któ re by ły nie ja -
ko od bi ciem trój i zbo we go sys te mu par la men tar ne go. Do dat ko wo
roz po czę ło swo ją dzia łal ność sze ro ko re pre zen to wa ne, nie usta wo we
fo rum kreu ją ce po li ty kę oświa to wą. Sku pia ło w so bie sze ro kie
spek trum grup in te re sów pry wat nych i pań stwo wych. 

W ra mach te go pla nu De Klerk za pro sił wszyst kich zna czą cych
eks per tów ds. edu ka cji na spo tka nie w ce lu wy pra co wa nia no wych
struk tur re struk tu ry za cji szkol nic twa. An ty cy pa cją owych za mie -
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rzeń by ło prze zna cze nie przez rząd 23,5% z bu dże tu na ro do we go
na edu ka cję. Po zwo li ło to na po wsta nie i funk cjo no wa nie no wych
biur re ali zu ją cych no we spe cy ficz ne za da nia na po lu edu ka cji. Na
po cząt ku no we go ro ku szkol ne go w stycz niu 1995 ro ku wszyst kie -
go szko ły pań stwo we pod sta wo we i śred nie ofi cjal nie zo sta ły zin te -
gro wa ne i roz po czę to re ali za cję pierw sze go sta dium trans for ma cji
szkol nic twa. No we prze pi sy nie ła two by ło wpro wa dzać w ży cie i
wy ma ga ły so lid ne go prze pra co wa nia. Edu ka cja by ła obo wiąz ko wa
dla dzie ci w wie ku 7 do 16 lat. Nie by ło cza su na za pew nie nie od -
po wied nio wy po sa żo nych szkół i przy go to wa nych na uczy cie li dla
ca łej po pu la cji ob ję tej obo wiąz kiem szkol nym. Rząd je dy nie pła cił
pen sje na uczy cie lom, a dzie ci mu sia ły pła cić mi ni mal ne cze sne, za
uni for my i pod ręcz ni ki.  W 1995 ro ku w RPA by ło 20 780 tys. szkół
pod sta wo wych i śred nich, w tym 20 303 tys. pań stwo wych i 477
pry wat nych. 

W tym cza sie Ka to lic ki In sty tut ds. Edu ka cji na dal pro wa dził
swo ją dzia łal ność zwra ca jąc szcze gól ną uwa gę na pra cę z naj bar -
dziej hi sto rycz nie po krzyw dzo ny mi, czy li czar ny mi ucznia mi
szkół wiej skich. In sty tut wspie rał me ry to rycz nie i ma te rial nie pra -
cu ją cych tam na uczy cie li, po pra wia jąc wa run ki w szko łach i, po -
przez sty pen dia, umo żli wiał uczniom dal szą edu ka cję w szko łach
śred nich i wy ższych. W 1993 ro ku in sty tut wspól nie z prze ło żo ny -
mi zgro ma dzeń za kon nych (Con fe ren ce of  Ma jor Re li gio us Su pe -
riors of  So uthern Afri ca) zor ga ni zo wał kon fe ren cję. Uczest ni czy -
ły wszyst kie zgro ma dze nia za kon ne zaj mu ją ce się edu ka cją, pra -
cow ni cy in sty tu tu i re pre zen tan ci Epi sko pa tu. Wy ra żo no wo lę
współ pra cy i two rze nia ja snych za sad do ty czą cych po li ty ki oświa -
to wej w die ce zjach.
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7. 1994: Cza sy współ cze sne – No we wy zwa nia i no wy rząd.
Oce na sta nu edu ka cji. Re flek sja no we go rzą du nad pro ble -
ma mi oświa ty i oce na do ko nań szkół ka to lic kich dla roz wo -
ju po wszech nej edu ka cji39.

W 1994 ro ku wła dzę ob jął no wy, de mo kra tycz ny rząd więk szo -
ścio wy, któ re go naj trud niej szym za da niem sta ło się zli kwi do wa nie
ró żnic w sys te mie edu ka cji i stwo rze nie jed ne go, sko or dy no wa ne go
sys te mu dla wszyst kich, bez wzglę du na ko lor skó ry i po cho dze nie.
Po wsta ło wie le ustaw, re gu la cji i struk tur, któ re mia ły na ce lu zni -
we lo wa nie ró żnic w edu ka cji. Naj pil niej szą kwe stią by ła bu do wa
szkół i za pew nie nie ta kich ele men tar nych dóbr jak wo da, elek trycz -
ność, sa ni ta ria ty. W kra ju ist nie ją szko ły, któ re od po cząt ku by ły na
bar dzo za awan so wa nym po zio mie tech no lo gicz nym. Mo gą one pod
tym wzglę dem rów nać się z naj lep szy mi na świe cie. Jed na kże
więk szość in sty tu cji edu ka cyj nych wciąż pró bu je upo rać się z po zo -
sta ło ścia mi po apar the idzie. Funk cjo no wa nie sys te mu szkol nic twa
w de mo kra tycz nych wa run kach i re struk tu ry za cja jest wiel kim wy -
zwa niem i mie rze niem się z za ist nia ły mi hi sto rycz ny mi do świad -
cze nia mi o cha rak te rze spo łecz nym, po li tycz nym, eko no micz nym i
kul tu ro wym. Nie mo żna zi gno ro wać ofiar i po świę ceń wie lu mło -
dych Afry ka nów w ostat nich 25 la tach do świad czeń wal ki o wol -
ność i god ność. One bę dą to wa rzy szyć na stęp nym po ko le niom wal -
czą cym z wszel ki mi trud no ścia mi na tu ry po li tycz nej lub biu ro kra -
tycz nej ce lem two rze nia wa run ków do na uki dla wszyst kich czar -
nych dzie ci i mło dzie ży. W in te re sie na ro do wym le ży za tem roz wój
szkol nic twa. Wspól ny wy si łek elit rzą dzą cych, na uczy cie li, stu den -
tów mo że za ra dzić ogrom nym po trze bom. Po trzeb ne są do brze wy -
po sa żo ne sa le lek cyj ne, bi blio te ki i do brze przy go to wa ni na uczy -
cie le. Ucznio wie mu szą do ce niać przy wi lej zdo by wa nia wie dzy i

39 Opracowano na podstawie: Helen Chamberlain, Mercedes Pavlicevic, Brigid Rose
Tiernan, Catholic Education, in: The Catholic Church in Contemporary Southern Africa,
edited by Brain Joy and Denis Philippe, Pietermaritzburg 1999, s.188.
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roz wi jać świa do mość wła snej od po wie dzial no ści bio rąc udział w
pro ce sie od no wy de mo kra tycz nej i spo łecz nej.

W przy pad ku szkol nic twa ka to lic kie go, z per spek ty wy mi nio -
nych lat, wi dać ostro żne zde cy do wa nie w tej dzie dzi nie. Edu ka cja
ka to lic ka roz pro szo na przez wie le lat, do świad cza ją ca kry zy sów i
re flek sji, ak cji i re ak cji, okre sów pa syw no ści i nie pew no ści, otwie -
ra no wy roz dział swo jej dzia łal no ści. W dzie ło edu ka cji za an ga żo -
wa ni by li lu dzie o nie sa mo wi tej od wa dze, wi zji oraz sil nej wie rze w
etos na ucza nia pra gnąc uczyć cze goś wię cej niż tyl ko czy ta nia, pi -
sa nia, i ma te ma ty ki. Dzię ki wy sił ko wi wie lu bez i mien nych na uczy -
cie li dzie ło edu ka cji cią gle trwa roz wi ja jąc wza jem ne od dzia ły wa -
nie i na tę że nia sił spo łecz nych, ko ścio ła i po li ty ki szkol nej. Hi sto ria
szkol nic twa ka to lic kie go nie koń czy się wraz z no wą wi zją edu ka -
cji de mo kra tycz nie wy bra ne go rzą du nie pod le głej RPA. No wy po -
dział wła dzy w 1994 ro ku i no wa ad mi ni stra cja sta nę ły wo bec ol -
brzy mie go za da nia re kon struk cji i roz wo ju funk cjo no wa nia pań -
stwa. Afry ka nie rzą dząc we wła snym kra ju mo gą li czyć na wspar -
cie ze stro ny ma łe go, ale moc no za an ga żo wa ne go part ne ra, czy li
Ka to lic kie go In sty tu tu ds. Edu ka cji, któ ry ma do za ofe ro wa nia bar -
dzo wie le w pro ce sie trans for ma cji spo łecz nej. Po dzia ły spo łecz ne
wy two rzo ne przez la ta przez re pre syj ną wi zję spo łe czeń stwa po -
trze bu ją uzdro wie nia. Ta ką mo cą dys po nu je Ko ściół ka to lic ki ze
swo ją wi zją czło wie ka re ali zo wa ną po przez sys tem edu ka cji po ma -
ga jąc ni we lo wać za ist nia łe nie rów no ści.
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Educational Apartheid and the Roman Catholic Church in
South Africa

Summary

Mission schools had a considerable influence on Catholic
missionary activity. This was an effective, pastoral answer, to be
considered in the cultural and political context, regarding specific
human needs.  This resulted from the process of modernization and
acculturation between modern western (colonial) culture and
traditional African culture. Many black people sought to participate
in this newly appearing culture, which was seen as offering many
benefits.  The cultural key to participation for these beneficiaries
was „the education” which proposed a model for the formation of
the new society. In this process missionary schools also participated,
caring for the ethos, morality and outlook on life. This was usually
willingly accepted by all those undertaking the effort of  knowledge
acquisition which opened the door to a better life.  This process was
disturbed by the introduction of laws by the government regulating
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the education of  the Bantu people. The system of  apartheid in the
Republic of South Africa caused the conviction of persons of other
skin colour than white, on the topics of  secondary education,
cultural marginalization, political oppression, and economic
exploitation, all of  which led to the underdevelopment of  the
infamous societal majority. The government attempts to subordinate
Catholic missionary schools inevitably led to the weakening of their
influence and the Catholic church's teaching on black society, and
moderated her development and authority. In spite of  these
horrendous difficulties, thanks to the endurance of  Catholic
educational centres, the doors of  learning and culture were not
closed before those who actually were deprived of any rights.

Key words: Apartheid, Bantustans, Catholic schools, racial divisions
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Ju lia Sie miń ska*

ROK 1968 W KUL TUR ZE JA KO MIT, 
KOD I PO KO LE NIE. 

IN SPI RA CJE WSPÓŁ C ZE SNO ŚCI

1. Wstęp: 1968 a in spi ra cje współ cze sno ści: sy tu acjo nizm i idee non vio -
len ce 2. Po ję cie po ko le nia w kul tu rze. 3. Tre ści 1968. 4. Po ko le nie czy mit
i kod - jak od czy ty wać  „1-9-6-8“? 5. Za koń cze nie

Abs trakt
Tekst pre zen tu je re flek sję nad miej scem ro ku 1968 w kul tu rze

za chod niej. Związ ki po mię dzy ro kiem 1968 a współ cze sno ścią zo -
sta ją na wstę pie uka za ne pod po sta cią in spi ra cji, ja ką zwią za ne z
ro kiem 1968 ide olo gie non vio len ce Mar ti na Lu the ra Kin ga i sy tu -
acjo nizm sta no wią dla współ cze snych ru chów spo łecz nych Oc cu py
Wall Stre et czy  In di gna dos. Roz wa ża nia te wy kra cza ją też po za
kul tu rę Za cho du, na wią zu jąc w kon tek ście non vio len ce do Arab -
skiej Wio sny. W ko lej nej czę ści ar ty ku łu roz pa trzo na zo sta je kwe -
stia uży tecz no ści ka te go rii po ko le nia w ana li zie prze ka zu kul tu ro -
we go wzo rów 1968 ro ku. Per spek ty wa ana li zy tej ka te go rii to per -
spek ty wa struk tu ra li stycz na i post struk tu ra li stycz na, a rze czy wi -
stość, w kon tek scie któ rej ana li zo wa na jest po ko le nio wość, jest rze -
czy wi sto ścią post mo der ni stycz ną – rze czy wi sto ścią płyn nej po no -
wo cze sno ści.  Jak od czy ty wać "1968"? Ja ka jest treść ro ku 1968?
Oma wia ją to ko lej ne czę ści ar ty ku łu. Pod war stwa mi tre ści po li -
tycz nych, spo łecz nych i kul tu ro wych kry ją się mniej oczy wi ste
funk cje ro ku "1968", bę dą ce go spe cy ficz nym ko dem uży wa nym w
dys kur sach kul tu ry Za cho du oraz mi tem, two rzą cym jej ob raz, któ -
ry "czy ta" się za rów no we wnątrz kul tu ry, jak i na ze wnątrz.

* Uniwersytet Warszawski, Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji,
julia.sieminska@difin.pl
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Sło wa klu czo we: 1968, kod kul tu ro wy, po ko le nia, kul tu ra współ -
cze sna

1. Wstęp: 1968 a in spi ra cje współ cze sno ści: sy tu acjo nizm i
idee non vio len ce

W ro ku 2011  mia ły miej sce licz ne pro te sty w świe cie za chod -
nim: Eu ro pie i USA, a ta kże gwał tow ne ru chy spo łecz ne w Afry ce
Pół noc nej: Tu ne zji, Egip cie, Li bii, Bah raj nie i Je me nie.

Na za cho dzie pro te sto wał hisz pań ski Ruch obu rzo nych (zwa ny
ta kże Ru chem M15, z hiszp. Mo vi mien to 15-M lub In di gna dos,
http://mo vi mien to 15m.org/), na ro dził się ruch Oc cu py wall stre et w
Sta nach Zjed no czo nych (http://oc cu py wal lst.org/).  Jed na z ulo tek
roz da wa nych w obo zie oku pu ją cych Ber ke ley w Ca li for ni, au tor -
stwa Kal le La sna, wy daw cy ka na dyj skie go kontr kul tu ro we go ma ga -
zy nu "Ad Bu sters", mia ła treść:  

In spi ru je nas nie tyl ko to, co zda rzy ło się pod czas nie daw nej arab -
skiej wio sny. Je ste śmy na śla dow ca mi ru chu sy tu acjo ni stów. To lu dzie,
któ rzy da li po czą tek pierw szej glo bal nej re wo lu cji w 1968 ro ku, gdy
za miesz ki w Pa ry żu nie spo dzie wa nie za in spi ro wa ły ca ły świat1.

Mię dzy na ro dów ka sy tu acjo ni stycz na (Si tu atio nist In ter na tio nal,
SI) to ruch po wsta ły w 1957 ro ku, a je go twór ca, Guy De bord, w do -
ku men cie Ra port o kon stru owa niu sy tu acji, wa run kach or ga ni za cyj -
nych i pla no wa nych dzia ła niach mię dzy na ro do we go nur tu sy tu acjo ni -
stycz ne go ry so wał  pro jekt prze ciw sta wie nia się bier no ści po przez
„kon stru owa nie sy tu acji" i  two rze nie od po wied nie go oto cze nia dla
"au ten tycz nych przy gód"2. Po sta wę sy tu acjo ni stów - ko ło za ma cho we
re wol ty 1968 ro ku, bę dą ce, jak po ka zu je ulot ka kol por to wa na w 2011
r. w Ber ke ley, przy kła dem dla współ cze snych - mo że ilu stro wać od -
po wiedź na jed no z py tań so cjo lo gicz nej an kie ty, któ re za miesz czo -
no w dzie wią tym nu me rze pi sma „In ter na tio na le si tu ation ni ste":

1 J. Harris, Prequel rewolucji, „Forum“ z 21-27.11.2011, s. 10, za: „The Guardian“ z 15.11.2011
2 G. Debord, Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu,
Waszawa 2006, s. 10-11.
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Co ozna cza po ję cie „sy tu acjo ni stycz ny"? Okre śla my w ten spo -
sób ak tyw ność, któ rej ce lem jest stwa rza nie sy tu acji, a nie ich bier -
ne przyj mo wa nie lub uj mo wa nie za po mo cą od se pa ro wa nych ka te -
go rii, na przy kład aka de mic kich (…). 

Ra min Ja han be gloo, irań ski fi lo zof i po li to log, uwa ża jed nak, że
współ cze sne pro te sty oku pu ją cych Wall Stre et ró żnia się znacz nie
od ru chu na rzecz praw oby wa tel skich w la tach 60. w Sta nach Zjed -
no czo nych, któ re go erup cja na stą pi ła w ro ku 1968. Ce chą cha rak te -
ry stycz ną ru chu 1968 ro ku jest, we dług Ja han be gloo, praw dzi wa
wi zja i  „pro gram kon struk tyw ny", jak na zy wał wi zję bu do wy  no -
we go spo łe czeń stwa w  „sko ru pie sta re go Ma hat ma Gan dhi3,
wzmac nia nie si ły we wnętrz nej po przez roz wój ety ki em pa tii, sa mo -
dziel no ści i od wa gi, co jest pro ce sem „de mo kra ty za cji de mo kra cji”
– isto tą ru chu 1968 ro ku był pro gram bu do wy spo łe czeń stwa bez
prze mo cy. Współ cze śni Ame ry ka nie oku pu ją cy Wall Stre et mo gą
nie sto so wać prze mo cy na po zio mie stra te gii i tech ni ki, ale bra ku je
im wi zji, cha rak te ry stycz nej cho cia żby dla Mar ti na Lu the ra Kin ga4.
Po przez oso bę Kin ga rok 1968 łą czy się z tra dy cją "fi lo zo fii” nie -
sto so wa nia prze mo cy i po ko jo wej in ter wen cji w sfrze pu blicz nej,
któ rą re re zen to wał Ma hat ma Gan dhi, na wią zu jąc do idei oby wa tel -
skie go nie po słu szeń stwa Hen ry'ego Da vi da Tho re au, do chrze ści -
jań skie go po dej ścia do nie sto so wa nia prze mo cy re pre zen to wa ne go
przez Lwa Toł sto ja, do tek stów hin du izmu, tek stów bud dyj skich i
ma ją ce go dłu gą tra dy cję mu zuł mań skie go ak ty wi zmu po ko jo we go,
kul ty wo wa ne go przez mu zuł mań skich mi sty ków su fic kich od cza -
sów śre dnio wie cza. 

Ja han be gloo uwa ża, że do tra dy cji idei non vio len ce o wie le bar -
dziej wy ra zi ście od współ cze snych za chod nich ru chów spo łecz -
nych na wią zu je Arab ska Wio sna. Arab ska Wio sna po ka za ła de mo -
kra tycz ną pa sję, wy bu cha ją cą sil niej w kra jach rzą dzo nych przez

3 M. Gandhi, Constructive Programme.It's meaning and place, Ahmedabad 1941, s. 4,
www.mkgandhi.org/ebks/construct.pdf [data pobrania: 11.02.2012].

4 R. Jahanbegloo, Wiosna nasza, „Forum”  z 10.12.2011-1.01.2012, s. 13, za: „The Walrus”
z 1.11.2011
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dyk ta to rów niż tam, gdzie rzą dzi li be ral na wła dza lub oli gar chia.
We dług Ja han be gloo Arab ska Wio sna wy sła ła sy gnał do lu dzi na
ca łym świe cie: nad szedł czas, by za sta no wi li się nad swo imi li be ral -
ny mi de mo kra cja mi i ja koś roz wią za li go spo dar cze, spo łecz ne i po -
li tycz ne pro ble my ob na żo ne w cią gu ostat nich 20-30 lat5.

Nie wąt pli wie ist nie ją jesz cze in ne współ ne in spi ra cje teo re tycz -
ne kon te sta cji lat 60. i współ cze snych ru chów – są ni mi mark sizm i
anar chizm. W ka ta lo gu Oc cu py Wall Stre et Li bra ry pu bli ka cje o
Mark sie to  ok. 70 po zy cji.  Da vid Gra eber z Uni ver si ty of Lon don
wska zu je na bar dziej anar chi stycz ne ko rze nie Oc cu py Wall Stre et6

In spi ra cje 1968 r. do brze od da je na zwa jed nej z francuskich grup,
któ ra ode gra ła du żą ro lę w wy da rze niach ma jo wych – No ir et Ro -
uge, Czar ne i Czer wo ne.

Je śli na wet nie któ rzy od ma wia ją współ cze snym ru chom spo -
łecz nym Za cho du, jak Oku puj Wall Stre et i Ruch obu rzo nych,
związ ków z głę bo ką i wa żną tra dy cją nie sto so wa nia prze mo cy, two -
rzo ną na Za cho dzie przez M.L. Kin ga, nie spo sób od mó wić pro te -
stu ją cym  pa mię ci o 1968 ro ku.

2. Po ję cie po ko le nia w kul tu rze

Skąd bie rze się ta pa mięć? Czy z prze ka zu po ko le nio we go? Po -
ko le nie '68 jest prze cież  obec ne w ży ciu pu blicz nym, po li tycz nym,
aka de mic kim współ cze sne go Za cho du - wspo mnij my cho cia żby
Jo sch kę Fi sche ra, by łe go sze fa nie miec kiej dy plo ma cji czy Da nie la
Cohn -Ben di ta, Czer wo ne go Dan ne go, jed ne go z li de rów pa ry skie -
go ma ja, po sła do Par la men tu Eu ro pej skie go z „ra mie nia" par tii
Zie lo nych, ko men tu ją ce go prze szłość, ale przede wszyst kim sil nie
za an ga żo wa ne go w bu do wa nie rze czy wi sto ści Unii Eu ro pej skiej7. 

5 Tamże, s. 14.
6 D. Graeber, Occupy Wall Street anarchist roots, Aljazeera English [data pobrania:

01.02.2011].
7 Patrz m.in.: Cohn-Bendit D., Co robić?,Warszawa 2010; Cohn-Bendit D., Dammann R.,

Maj  '68. Rewolta,Warszawa 2008.
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Czy to  przed sta wi cie le po ko le nia '68 prze ka za li swą wi zję sze -
ro ko po ję tej kul tu ry po ko le niom na stęp nym? 

Przyj rzyj my się ka te go rii po ko le nia, aby zo ba czyć, co się w niej
kry je i jak przy dat na mo że być dla ana li zy związ ków w cza sie, po -
wią zań po mię dzy prze szło ścią a te raź niej szo ścią lub przy szło ścią.

Po ję cie po ko le nia, po dob nie jak po ję cie na ro du czy kla sy ozna -
cza „spo łecz ność wy obra żo ną” lub na wet „po stu lo wa ną”. Zyg munt
Bau man przy wo łu je tu kla sy fi ka cję au sti now ską (teo rie ak tów mo -
wy)8, we dle któ rej po ko le nie mo żna by za li czyć do tzw. per lo ku cji,
wy ra żeń „per for ma tyw nych” – a więc ta kich, któ re two rzą sy tu ację
przez jej na zwa nie9. Skon stru owa na zbio ro wość ma się od zna czać
so li dar no ścią po staw i za mie rzeń, stwo rze nie ka te go rii po ko le nia ma
prze obra zić zbiór jed no stek we wspól no tę my śli i czy nów10. Struk tu -
ry, do ja kich od sy ła ją po ję cia po stu lu ją ce, ni gdy nie są do koń ca
speł nio ne i do pie ro „się sta ją”. Są też do rze czy wi sto ści uspo so bio -
ne kry tycz nie, po nie waż rze czy wi stość wiecz nie po zo sta je w ty le za
po stu la ta mi. Z po wo dów wy mie nio nych po wy żej Bau man za li cza
po ję cia po stu lu ją ce, ta kże ter min po ko le nia, do dzie dzi ny ter mi nów
ide olo gicz nych. Przed sta wia ją one po stu lo wa ny stan rze czy ja ko
„na tu ral ny” (mó wił tak o ter mi nach ide olo gicz nych Ro land Bar thes,
ana li zu jąc na tu ra li za cję hi sto rii)11. Jak pi sze we wstę pie do ksią żki
Woj na po ko leń jej re dak tor Piotr No wak, po ję cie po ko le nia tra ci
swój ide olo gicz ny styg mat, do pie ro je śli w na stęp stwie co dzien nej
prak ty ki wy su wa się twier dze nie o po ko le nio wej to żsa mo ści12.

Ka te go ria po ko le nia po ja wi ła się po I woj nie świa to wej. U José
Or te gi y Gas se ta  w la tach 30. XX wie ku przy ję ła for mę mię dzy po -
ko le nio wej kon wer sa cji i mię dzy po ko le nio wych nie po ro zu mień13, a

8 Z. Bauman, Między nami pokoleniami, w: Wojna Pokoleń, red. P. Nowak, Poznań 2007,
s. 176.

9 J. Austin, Jak działać słowami, w: Tenże, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady

filozoficzne, Warszawa 1993, s. 550-708.
10 Z. Bauman, dz. cyt., s. 176.
11 R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2000, s. 292-293.
12 Wojna Pokoleń, dz. cyt., s. 14.
13 Ortega y Gasset J., Po co wracamy do filozofii?, Warszawa 1992, s. 46.
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wkrót ce po tem Karl Man n he im za po cząt ko wał  „ka rie rę” po ję cia
po ko le nia14, rów no cze śnie zresz tą z po ję ciem ide olo gii. Bau man za -
uwa ża, że mo ment po szo ku I  woj ny świa to wej był nie przy pad ko -
wy. I woj na świa to wa ozna cza ła po ra żkę pew ne go ty pu my śle nia o
rze czy wi sto ści ja ko o prze strze ni kon tro lo wa nej i prze wi dy wal nej.
Ja sprzed woj ny nie by ło tym sa mym, co ja po wo jen ne – być mo że
to przy wio dło Or te gę y Ga set ta oraz Man n he ima do za gad nień i ka -
te go rii po ko le nia15, choć ozna cza ło by to, że po ko le nie nie ozna cza
nie po ro zu mien mię dzy na mi a ni mi, ale mię dzy na mi wte dy a na mi
te raz16.

A więc bar dzo praw do po dob ne, że wi zja roz dar cia po ko leń i po -
dej rze nie za kłó ceń ko mu ni ka cyj nych mię dzy ni mi zro dzi ła się z do -
świad cze nia roz dar te go ży cia  i roz dar cia cza su – po ję cie po ko le nia
nie dotyczyłoby grup ludz kich, a bar dziej „rze czy wi sto ści” ze -
wnętrz nej i do świad czeń17.

Po ję cie po ko le nia w cza sach płyn nej po no wo cze sno ści (kie dy
przej ścio wość, prze mi jal ność, od wra cal ność, a z dru giej stro ny nie -
zmien ność, nie odwo łol ność zmie ni ły swe miej sca w hie rar chii) być
mo że stra ci ło na uży tecz no ści – po ja wia się py ta nie, czy słu ży ono
wier ne mu opi so wi świa ta czy ra czej po ku tu je w ję zy ku ja ko „ter -
min -zom bie” (z po zo ru ży we, w ję zy ku – choć już mar twe w na tu -
rze) lub ja ko ter min, któ rym win no się po słu gi wać z bra ku lep szych
ka te go rii my śle nia, lecz ze swia do mo ścią, że je go ory gi nal ne od no -
śni ki nie wy stę pu ją już dłu żej w rzeczywistości zewnętrznej18.

Przyj mu jąc ta kie po dej ście do ka te go rii po ko le nia, któ re trak tu -
je po ko le nie ja ko ele ment struk tu ral ne go opi su rze czy wi sto ści w
rze czy wi sto ści post struk tu ral nej i po no wo cze snej, za sta nów my się:
czym dla kul tu ry współ cze snej jest rok 1968? 

14 Mannheim K., Problem pokoleń, „Colloquia Communia” 1/12 (1992/1993), s. 136-169 
15 Z. Bauman, Między nami pokoleniami, w: Wojna Pokoleń, dz. cyt., s. 184.  
16 Tamże.
17 Tamże.
18 Tamże, s. 185.
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3. Tre ści 1968

Oczy wi ście rok 1968 w kul tu rze nie jest tyl ko punk tem cza su,
punk tem  o pre cy zyj nie  za ry so wa nym kon tu rze. Gra ficz nie „1968“
na le ża ło by ra czej przed sta wić ja ko otwar tą prze strzeń, w któ rej ma -
ją miej sce ró żne dzia ła nia i in ter pre ta cje. Ten wie lo znacz ny „rok
1968“ wy ma ga, by przy opo wie ści o nim po słu żyć się ja kimś klu -
czem – a klu czy jest wie le. Cho cia żby chro no lo gia wy da rzeń - opo -
wieść za jej po mo cą skon stru owa na bę dzie re la cją  hi sto rycz ną. W
gąsz czu ma te ria łów i tek stów o ro ku 1968  rzad ko kie dy  klu cze
opo wie ści i ana li zy są po dob ne, co wię cej – rzad ko kie dy jed ne mu
au to ro wi uda je się po słu gi wać w swo im tek ście jed nym klu czem,
za zwy czaj za czy na do pa so wy wać do obiek tu ana li zy ró żne na rzę -
dzia. W re zul ta cie po wsta je coś na kształt po wie ści szka tuł ko wej
czy też opo wia da nia ra mo we go, z da tą ja ko ra mą dla tre ści i wąt -
ków roz ma itych jak z Księ gi ty sią ca i jed nej no cy.  Ka żde ko lej ne
na rzę dzie in ter pre ta cji ro bi z hi sto rii o 1968 r. in ną opo wieść. Po -
wsta je „rok 1968“ ja ko hy bry da mi tu i rze czy wi sto ści, po li ty ki i
kul tu ry, ko du śro do wisk le wi co wych i pra wi co wych. To za rów no
roz twór, z któ re go wy pącz ko wał no wo cze sny fe mi nizm,  jak i re wo -
lu cja i ce zu ra, za rów no po ko le nie, jak i sen ty ment. Tę ró żno rod ność
zi lu stro wać mo żna choć by po przez wy no to wa nie kil ku okre śleń,
któ re po ja wia ją się w dys ku sji na te mat ro ku 1968.

Okre śle nia 1968 ro ku:
– pro jekt '6819

– po ko le nie '6820

– ruch '6821

– stu denc ka re be lia22

– „rok 1968“ (ja ko ety kie ta, kod)23
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19 Dzięki Bogu, nie strzelałem,  P. Buras w wywiadzie z Gerdem Koenenem, w: Rewolucje

1968, Warszawa 2008, s. 249. 
20 Tamże.  
21 W. Kraushaar, Rok 1968 w Niemieckiej Republice Federalnej, w: Rewolucje 1968,

Warszawa 2008, s. 245.
22 Tamże, s. 247.
23 Tamże, s. 246.
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Wy da rze nia ro ku 1968 osa dzo ne są głę bo ko w re aliach po li tycz -
nych swo ich cza sów i na naj bar dziej oczy wi stym po zio mie zwią za -
ne z wy da rze nia mi po li tycz ny mi, jak woj na w Wiet na mie, rzą dy
czy to de Gaul le`a we Fran cji czy też Wiel kiej Ko ali cji w Fe de ral -
nej Re pu bli ce Nie miec, wy bo ry pre zy denc kie, wal ka mię dzy re pu -
bli ka na mi i de mo kra ta mi w USA, sce na po li tycz na, na któ rej w
owym cza sie szcze gól nie w Eu ro pie ro sło zna cze nie sił le wi co wych
– oto ele men ty po pierw sze pod da wa ne ana li zom w kon tek ście ro -
ku 1968. Wy da rze nia 1968 ro ku szcze gól nie uto żsa mia ne są z po li -
tycz ną le wi cą - Paul Ber man w ksią żce Opo wieść o dwóch uto -
piach. Ewo lu cja po li tycz na po ko le nia ‘68 ana li zu je dro gę ewo lu cji
ame ry kań skich dzia ła czy stu denc kich od po glą dów skraj nie le wi co -
wych, któ re cha rak te ry zo wa ły ich w oko li cach ro ku 1968 do  po glą -
dów li be ral nych go spo dar czo24. O rok 1968 to czy się na po zio mie
po li tycz nym spór  - np. w Niem czech:

(…) dla kon ser wa ty stów „po ko le nie `68“ jest od po wie dzial ne za
licz ne – je śli nie za więk szość – współ cze sne  pro ble my: upa dek oświa -
ty i bez ro bo cie, ma łą kon ku ren cyj ność nie miec kiej go spo dar ki, ra dy ka -
lizm i ter ro ryzm, upa dek mo ral no ści i wszel kich cnót oby wa tel skich25.

Ni co las Sar ko zy,  pre zy dent Fran cji od ma ja 2007 r., w swo jej
mo wie wy bor czej w kwiet niu 2007 twier dził: 

Nie by ło „mo ral no ści“ po 1968 ro ku. Sło wo „mo ral ność“ znik -
nę ło z po li tycz ne go słow ni ka.  Spad ko bier cy ma ja ‘68 pro pa go wa li
po gląd, że wszyst ko ma tę sa mą war tość, że  nie ma  już dłu zej ró żni -
cy po mię dzy do brem i złem, praw dą i fał szem, pięk nem i brzy do tą.
(…) Dzie dzic twem ma ja 1968 ro ku jest cy nizm w spo łe czeń stwie i
po li ty ce. Tym dzie dzic twem jest ta kże kult bo żka pie nią dza, po goń
za szyb kim zy skiem, spe ku la cje, pa to lo gie ka pi ta li stycz nych ryn ków
fi nan so wych. Kie dy ist nie je du żo stan dar dów, du żo re guł, du żo
norm, wie le mo ral no ści, wie le au to ry te tów, wte dy wszyst ko wol no26.

24 P. Berman, Opowieść o dwóch utopiach. Ewolucja polityczna pokolenia '68, Kraków 2008.
25 W. Kraushaar, dz. cyt., s. 246.  
26 N. Sarkozy, Discours à Bercy, Przemówienie wyborcze Nicolasa Sarkozy'ego w Bercy z

dnia 29 kwietnia 2007 roku, 
http://sites.univ provence.fr/veronis/Discours2007/transcript.php?n=Sarkozy&p=2007-
04-29 [data pobrania: 04.01.12]
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Jed no cze śnie rok 1968 jest od czy ty wa ny zu peł nie ina czej przez
le wą stro nę scen po li tycz nych, mi mo iż bez po śred ni wpływ ro ku
1968 na sce ny po li tycz ne przy jął in ne for my niż mo żna by się spo -
dzie wać. Gerd Ko enen, nie miec ki hi sto ryk i pu bli cy sta, w 1968 ro ku
an ga żu ją cy sie w dzia łal ność grup skraj nie le wi co wych, stwier dza:

Nie wiem, czy w ogó le mo żna mó wić o erze po ko le nia ‘68 w sen -
sie po li tycz nym. For ma cje, któ re wy ło ni ły się z nie go – wszyst kie te
ra dy kal ne ugru po wa nia ma oistow skie i troc ki stow skie – prze sta ły
ist nieć pod ko niec lat 70. Wte dy na stą pi ła zmia na barw z czer wo -
nych na zie lo ne. To par tia Zie lo nych, a nie ugru po wa nia mark si -
stow skie, zna la zła swo je miej sce w sys te mie par tyj nym RFN ja ko
par tia po ko le nia ‘68. Ale je go od dzia ły wa nie mia ło du żo szer szy za -
sięg niż ini cja ty wy stric te po li tycz ne27.

Jak pi sze Wol fgang Krau sha ar, nie miec ki hi sto ryk i po li to log o
ro ku 1968 w hi sto rii Nie miec (ale mo żna to chy ba od nieść do ca łe go
świa ta Za cho du),  rok 1968 to pew na ce zu ra w hi sto rii, ale nie ce zu -
ra po li tycz na, ale przede wszyst kim spo łecz no -kul tu ral na „w ca łej
mie nią cej się wie lo ma bar wa mi, bo ga tej wie lo znacz no ści28“. Na to -
miast fi lo zof spo łecz ny Jürgen Ha ber mas w ro ku 1988 okre ślił  ruch
'68 na wet ja ko „fun da men tal ną li be ra li za cję“ kul tu ry29.  W ma ju 1968
ro ku w Pa ry żu mó wi ło się „nic już nie bę dzie tak jak daw niej“30.

4. Po ko le nie czy mit i kod - jak od czy ty wać  „1-9-6-8“?

Ana li zu jąc wpływ 1968 ro ku na kul tu rę współ cze sną po przez
ka te go rię  po ko le nia, po przez wcie le nie się w ży cie po stu la tów de -
miur gów 1968 ro ku, mó wi li by śmy nie ja ko o po li tycz nym wpły wie
ro ku 1968 na dal sze dzie je Za cho du, a „rok 1968“ mo gli by śmy na -
zwać „ru chem ‘68“, pla no wym, ce lo wym, li nio wym dzia ła niem
pew nych sił spo łecz nych. Na in nym po zio mie „tren dy“ czy też

27 Dzięki Bogu, nie strzelałem,  P. Buras w wywiadzie z Gerdem Koenenem, w: Rewolucje

1968, dz. cyt., s. 249-253. 
28 Tamże.  
29 W. Kraushaar, dz. cyt,  s. 246.
30 J-Y. Potel, Ten śliczny miesiąc maj, w: Rewolucje 1968, dz. cyt., s. 194. 
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wzo ry kul tu ry, stwo rzo ne przez rok 1968, a po wie la ne współ cze -
śnie – za cho wa nia, sztu ka, iko nos fe ra, ję zyk ro ku 1968 stwo rzy ły
pre ce dens, któ ry zmie nił kul tu rę Za cho du jak by sa mo ist nie, nie ko -
niecz nie w spo sób prze wi dzia ny i za pla no wa ny przez uczest ni ków
tam tych wy da rzeń. Pod war stwa mi tre ści po li tycz nych, spo łecz nych
i kul tu ro wych kry je się ob raz „1968”, któ ry gra ficz nie, za Han ną
Wró blew ską mo że my za pi sać „1-9-6-8”31. Co skła dać się bę dzie na
ten ob raz, jak go „czy tać”?32

Przy kła do wo, jed nym z wy ra zi stych środ ków wy ra ża nia po staw
po li tycz nych w ro ku '68 by ły dło nie, ukła da ją ce się w roz ma ite ge -
sty -sym bo le: V jak vic to ry – sym bol zwy cię stwa i mo ral nej wy -
ższo ści nad sys te mem; rę ce za ci śnię te w pięść, cza sem dłoń z ob -
sce nicz nym ge stem środ ko we go pal ca, po ka zy wa ne go es ta bli sh -
men to wi33. Te ge sty, wy rwa ne póź niej ze swo je go kon tek stu, re pro -
du ko wa ne w po sta ci zdjęć, znacz ków, na dru ków, ro sły w si łę, sta jąc
się iko na mi swo ich cza sów, ale i uogól nia jąc się i unie za le żnia jąc,
re pre zen tu jąc już nie tyl ko   kon kret ne wy da rze nia, ale po pro stu po -
sta wy, na bie ra ły mo cy kształ to wa nia no wych bun tów, do da wa ły si -
ły i mo cy no wym kon tek stom. Na mar gi ne sie – moc ikon, ko ja rzą -
cych się z nie za le żno ścią, jak to zwy kle by wa, za go spo da ro wu ją
póź niej sku tecz nie sys tem czy kor po ra cje.

Wie le dzia łań po dej mo wa nych przez uczest ni ków ro ku 1968 to
dzia ła nia w sfe rze sym bo licz nej. Rok 1968 wpro wa dził spek takl,
per for man ce od gry wa ny w sfe rze sym bo li na sta łe w  sfe rę ży cia
spo łecz ne go – sztu ki, po li ty ki czy na uki. 

Sztu ka zo sta ła „wy pusz czo na” na uli ce, wto pio na w ruch mas
ulicz nych czy zbio ro wisk34.  Kon te sta cja lat 60. opie ra ła się na prze -
ko na niu, że sztu kę na le ży ode rwać od jej „na tu ral ne go” śro do wi ska,
pod wa żyć jej in sty tu cjo nal ne fun da men ty po przez uczest nic two i
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31 H. Wróblewska, 1-9-6-8 albo czy ten obraz jest dobry, w: Rewolucje 1968, dz. cyt., s. 67-70. 
32 A. D'Alleva, Czy dzieła sztuki mogą być „odczytywane”?, w: Tenże, Metody i teorie

historii sztuki, Kraków 2008, s. 46.  
33 J. Kaczmarek, M.Krajewski, Wcielona rewolucja, w: Rewolucje 1968, dz. cyt., s. 47.
34 H. Wróblewska, dz. cyt., s. 68.
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dia log sztu ki z od bior cą w prze strze ni pu blicz nej35.  Sta re py ta nie:
Czym jest sztu ka?, zo sta ło za mie nio ne na: Czym dla cie bie jest sztu -
ka? Cze go ocze ku jesz od sztu ki? I by ło to py ta nie nie tyl ko do ar ty -
stów, ale przede wszyst kim – do od bior ców36.  Ta kie po dej ście do
sztu ki mia ło swo je miej sce w sztu ce kon cep tu al nej koń ca lat 60. i
po cząt ku lat 70. Grze gorz Dziam ski w ksią żce Sztu ka po koń cu
sztu ki przy ta cza ów cze sne sło wa cze skie go hi sto ry ka sztu ki, Jo ze -
fa Kro utvo ra, pi szą ce go o sztu ce „mo żli wej”, „po ten cjal nej”:

Sztu ka mo żli wa jest sztu ką ko rzy sta ją cą ze wszyst kich mo żli -
wych ma te ria łów i sys te mów. (...) Sztu ka mo żli wa jest i nie jest sztu -
ką. Jej punk tem wyj ścia jest idea ży cia. Nie jest dla niej wa żne,
gdzie za czy na się i gdzie koń czy sztu ka. (...) wszyst ko jest w nas i
wszyst ko jest mo żli we37.

Oczy wi ście nie mo żna po wie dzieć, by per for man ce, cho cia żby
ja ko przed miot za in te re so wać ba dań hu ma ni stycz nych, po ja wił się
do pie ro po '68 ro ku. Wy star czy przy to czyć tu taj kla sycz ną pra cę Jo -
ha na Hu izin gi o za ba wie (Ho mo lu dens). Jed nak wy da je się, że rok
'68 szcze gól nie „roz pro pa go wał” spek takl w ży ciu spo łecz nym
(Czło wiek w te atrze ży cia co dzien ne go De bor da). W cza sie póź niej -
szym po wsta ła m.in. pra ca o te atral no ści w ży ciu co dzien nym –
Vic to ra Tur ne ra o  ry tu ałach (Od ry tu ału do te atru: po wa ga za ba -
wy), w pierw szej de ka dzie XXI wie ku za czę to mó wić o zwro cie
per for ma tyw nym w na uce, ja ko  po dej ściu opo zy cyj nym wo bec za -
in te re so wań ję zy kiem i tek stu al no ścią38.

Ja ko przy kład cha rak te ry stycz nych dla kon te sta cji lat 60. dzia -
łań w sfe rze sym bo licz nej przy tocz my cho cia żby hap pe nin gi Ab -
bie go Hof f ma na i dzia ła nia yip pies, któ rzy m.in. w 1968 ro ku roz -
rzu ci li na no wo jor skiej gieł dzie na Wall Stre et pie nią dze, o czym
tak opo wia da głów ny de miurg rze czy wi sto ści yip pies, Hof f man:

35 Tamże, s. 69. 
36 Dziamski, Sztuka po końcu sztuki. Sztuka początku XXI wieku, Poznań 2009, s. 12.  
37 Tamże, s. 12, za: J. Kroutvor, Moeglichkeit, Experiment, Ideen und Kreationen, 

w: Aktuelle Kunst im Osteuropa, red. K. Groh, Koln 1972.
38 E. Domańska, „Zwrot performatywny” we współczesnej nauce, „Teksty drugie”  

5 (2007), s. 48-61.
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Wróć my do hi sto rii na Wall Stre et. Co się sta ło po tem, gdy już
was wpu ści li?Ści ska li śmy się i ca ło wa li śmy i ro bi li śmy ma sę in nych
wy głu pów. W koń cu by li śmy hip pi sa mi. Ro bi li śmy ja ja, ubaw był po
pa chy (...). Ktoś za czął opo wia dać wy ciecz ce, jak wy star to wa ła
gieł da. Ża den z nas ni gdy tu taj nie był. Jak wie lu miesz kań ców No -
we go Jor ku, któ rzy ni gdy nie od wie dza ją sym bo licz nych miejsc (...).
Gdy jed nak tyl ko we szli śmy na ga le rię i roz po star li śmy szy ki, roz da -
łem for sę i lu dzie mie li te raz wła sną ka sę w rę ku. To by ła wspól no -
to wa ka sa. I na gle w jed nej chwi li, gdy na do le wszy scy bie ga li jak
w ko ło wro cie, a pa sek no to wań prze su wał się jak wście kły, da łem
sy gnał i pod bie gli śmy do ba rier ki. Cho ciaż na ga le rii usta wio nych
by ło kil ku ochro nia rzy, nikt nie był w sta nie za trzy mać na szej osiem -
nast ki, nad bie ga ją cej z ró żnych kie run ków, ka żdy z nas z for są w rę -
ku i wrze czą cy: „Bierz cie for sę, to na do le to zwy czaj ne gów no!”. I
za czę li śmy ją wy rzu cać za ba lu stra dę, nie ustan nie wy jąc. (...) For -
sa sy pa ła się na par kiet, po szła mię dzy lu dzi. Pa sek no to wań za trzy -
mał się. Lu dzi ska czoł ga li się na czwo ra kach, po lu jąc na praw dzi we
bank no ty39. 

Hof f man ko men to wał ta kże brak zro zu mie nia i opór, ja ki ten ro -
dzaj dzia łań w prze strze ni sym bo licz nej spo ty kał ze stro ny spo łe -
czeń stwa  - my ślą ce go usta lo ny mi ka te go ria mi, w któ re yp pies swy -
mi dzia ła nia mi z pre me dy ta cją ce lo wa li:

Nie by li w sta nie ro ze znać się w tym ba ła ga nie, nie mo gli doj -
rzeć mo ty wu na szych dzia łań.. Dla cze go roz rzu ca li pie nią dze na
gieł dzie? To prze cież bia łe, in te li gent ne chło pa ki. Mo gli pójść do
pra cy w IBM i w ogó le. Po co bie ga ją po slam sach, pod sta wia jąc
łeb pod pa ły po li cjan tów? Ro zu miesz? Nie mo gli so bie te go wszyst -
kie go wy obra zić.  Ale jak dłu go nie mo gli, tak dłu go wy gry wa łeś.
Póź niej zro zu mie li40. 

Osta tecz nie Hof f man te dzia ła nia w sfe rze sym bo licz nej pod su -
mo wy wał tak: 

39 Wiem, że wygraliśmy. Wywiad z Abbie Hoffmanem, w: Rewolucje 1968, dz. cyt., s. 100-101.
40 Tamże, s. 105.  
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Woj na na sym bo le stoi bar dzo bli sko re al ne go ży cia. Roz pie -
prza jąc ca ły ten świat fan ta zma tów, roz bi ja jąc ca ły ten bank pa mię -
ci, wszyst kie te iko ny, mo żesz po ka zać, jak bar dzo są kru che i łam li -
we. Ich re ak cją bę dzie ostrze że nie: no cóż, za ty dzień nie bę dzie rzu -
ca nia bank no ta mi, bę dą grza li do nas po ci ska mi, bę dzie ostro.
Nisz cze nie za wsze jest bru tal ne, na wet gdy to, co ro bisz, jest bar dzo
po ko jo we, tak jak po ko jo wa by ła na sza ak cja. Dla lu dzi wła dzy to
na śmie wa nie się z ich naj cen niej szych sym bo li, nie wol no ro bić so -
bie jaj na Wall Stre et41. 

W sfe rze sym bo li dzia ła li ta kże Sy tu acjo ni ści, do któ rych od wo -
łu ją się obu rze ni42, na wią zu ją cy ar ty stycz nie do da da izmu i sur re ali -
zmu i ma ni fe stu ją cy ca ło ścio wą kry ty kę kul tu ry Za cho du – prze -
ciw sta wia ją c bier nej kon tem pla cji „dzieł sztu ki“ ak tyw ne kon stru -
owa nie sy tu acji (Świat trze ba prze żyć od no wa: spe cja li ści od je go
kon ser wa cji nie zdo ła ją nam w tym prze szko dzić – na pi sał Ra oul
Va ne igem w przed mo wie do opu bli ko wa nej w 1967 ro ku ksią żki
pod ty tu łem Re wo lu cja ży cia co dzien ne go)43.

Przy kła dem na wią zu ją ce go do ru chu da da ma ni fe sto wa nia w
sfe rze sym bo li mo że być ma ni fe sta cja z ro ku 1966 prze ciw ko woj -
nie w Wiet na mie, któ ra od by ła się w mie ście Lie ge w Bel gii.  Tak
opo wia dał o niej J.J. Le bel:

W 1966 od by ła się ogrom na ma ni fe sta cja w bel gij skim mie ście
Lie ge, rów nież wy mie rzo na w woj nę w Wiet na mie. Zgro ma dzi ła po -
nad mi lion uczest ni ków. Oczy wi ście na cze le, jak za wsze, ma sze ro -
wa li ci, któ rzy chcie li zdo być i zmo no po li zo wać wła dzę: bol sze wi cy
ze swo imi   fla ga mi (Sta lin, Mao – czy sty kosz mar!), trans pa ren ta mi
i ha sła mi. Za ni mi kro czy li troc ki ści z ty sią ca roz ma itych frak cji. Da -
lej anar cho le, we so ły baj zel czar nych i czer wo nych sztan da rów, któ -
re obej mo wa ły się w tań cu. Na sza rym koń cu zaś, gdy już prze mi nął
ten gi gan tycz ny tłum, zo ba czy łem grup kę osób pę ka ją cych ze śmie -

41 Tamże, s. 106. 
42 J. Harris, dz. cyt., s. 10.  
43 R. Vaneigem, Rewolucja życia codziennego, Gdańsk 2004, s. 5.
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chu. Za miast czar nych, czer wo nych czy wiet nam skich flag lu dzie ci
trzy ma li w rę kach szczot ki od mio teł, na któ rych za tknę li ka wał ki
prze zro czy ste go szkła akry lo we go.(...) Te ka wał ki szkła akry lo we go
by ły oczy wi ście alu zją do Wiel kiej Szy by Du cham pa. By ło to spoj rze -
nie na rze czy wi stość. Po trzą sa li rze czy wi sto ścią spo łecz ną za tknię tą
na trzon kach od mio teł. To nie by ła ide olo gia, ale pod gląd ży cia44. 

W obu omó wio nych wy żej wy pad kach wpły wu ro ku 1968 na
współ cze sność (wpływ po przez re ali za cję po stu la tów i wpływ po -
przez zmia ny kul tu ry sym bo licz nej 1968 ro ku) po wie my o ro ku
1968 ja ko pew nej ce zu rze kul tu ro wej. Na le ży się tu za sta no wić,
czy wy da rze nia ro ku 1968 nie by ły tyl ko epi fe no me nem  prze mian
spo łecz nych, zja wi ska mi współ to wa rzy sza cy mi „na tu ral nie“ sta ja -
cym się zmia nom lub też wtór nym wo bec nich – ba da cze w tym
przy pad ku zgod nie przyj mu ją, że rok 1968 był czymś zde cy do wa -
nie wię cej. 

Związ ki ro ku 1968 z kul tu rą współ cze sną mo gą mieć też in ny
cha rak ter. Się ga jąc do se mio ty ki, post struk tu ra li zmu i stu diów kul -
tu ro wych, tak chęt nie wy ko rzy sty wa nych w dys kur sie sztu ki i kul -
tu ry45,  wy ko rzy staj my do ana li zy po ję cia mi tu i ko du.  Po pierw sze
więc, cie ka wym mo że oka zać się po trak to wa nie ro ku 1968 ja ko mi -
tu ro ku 1968 w kul tu rze współ cze snej i w tek stach kul tu ry współ -
cze snej. Od no sząc się do teo rii Ro lan da Bar the sa, ba da cza kul tu ry –
„mit“ wspie ra ist nie ją ce struk tu ry  – w mi cie to, co zmien ne i hi sto -
rycz ne, zo sta je w ide olo gicz ny spo sób przed sta wio ne ja ko sta tycz -
ne i sta no wią ce ele ment na tu ry. Mit sprzy ja kry sta li zo wa niu się i
utrzy my wa niu ja kie goś kształ tu i zna cze nia46 – w tym wy pad ku
kształ tu, sen su i zna cze nia kul tu ry i jej struk tur w jej kształ cie ufor -
mo wa nym po ro ku 1968.

Po dru gie związ ki ro ku 1968 z kul tu rą współ cze sną przy ję ły by
for mę obec no ści „1968“ ja ko ko du czy szy fru, któ ry jest wciąż na
no wo od czy ty wa ny przez ró żne śro do wi ska i uży wa ny w dys kur sie,

44 Artyści w maju '68, wywiad z JJ. Lebelem, w: Rewolucje 1968, dz. cyt., s. 205-206. 
45 G. Dziamski, dz.cyt, s.22-23.  
46 R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2000,  s. 27.
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ne go cjo wa niu zna czeń w rze czy wi sto ści spo łecz nej. Mo żna się tu
od nieść do teo rii Stu ar ta Hal la do ty czą cej ko do wa nia, de ko do wa nia
i ide olo gii – Hall uwa ża, że wszyst kie tek sty kul tu ry (szcze gól nie
pro gra my te le wi zyj ne) są zna czą cy mi dys kur sa mi. Skła da ją się one
z ko dów i ja ko ta kie mu szą zo stać za szy fro wa ne przez tych, któ rzy
uczest ni czą w ich pro duk cji, a ta kże roz szy fro wa ne przez od bior -
ców. Ko dy są zja wi ska mi spo łecz ny mi, o któ re to czy się wal ka i
któ re pod le ga ją zmia nie47.

Ja ko eg zem pli fi ka cję sto so wa nia „1968“ ja ko ko du uży wa ne go
w dys kur sie ze staw my przy to czo ną wcze śniej wy po wiedź Ni co la sa
Sar ko zy'ego, do ty czą cą ro ku 1968, z wy po wie dzią Je ana -Ja cqu esa
Le be la, fran cu skie go ar ty sty, bio rą ce go udział w wy da rze niach pa -
ry skie go ma ja 1968 r.:

Dziś, mi mo wszech obec no ści te go gni ją ce go ob sku ran ty zmu i
po wszech ne go de bi li zmu, mi mo wła dzy Sar ko zy’ego, z po zo ru trium -
fu ją cej, a w isto cie chy lą cej się ku upad ko wi, czu ję, że coś znów
„za czy na się ru szać“. Tak sa mo jak przed ma jem 1968 czu li śmy, że
nad cią ga bu rza, nie wie dząc, gdzie ani czy się roz pocz nie. By li śmy
czę ścią wiel kiej, ogól no świa to wej sie ci – po tę żnej, po tę żnej, we -
wnętrz nie zró żni co wa nej si ły wy wro to wej, To wszyst ko mu si po wró -
cić, acz kol wiek nie wiem, kie dy to na stą pi. Mam tyl ko na dzie ję, że
te go do ży ję. Na sza my śli by ła swo istym ra da rem i po zwo li ła nam
przy go to wać na dej ście ma ja 68. Otóż ta myśl jest rów nie ży wa, rów -
nie wol no ścio wa, kry tycz na i prze wi du ją ca jak w 1965 czy 1966 ro -
ku. Zo ba czy my, czy obec ny głę bo ki kry zys wy wo ła głę bo ką re wol tę.
W ka żdym ra zie nasz świat sta je się co raz bar dziej po sęp ny. Do ty -
czy to rów nież świa ta sztu ki, któ ry stał się nie mal bez resz ty nie wol -
ni kiem ryn ku48.

Wy da je się, iż „1968“ jest ko dem wa żnym nie tyl ko w dys kur sie
pro wa dzo nym we wnątrz kul tu ry za chod niej przez ró żne si ły po li -
tycz ne i śro do wi ska, lecz ta kże ko dem wa żnym w od czy ta wa niu

47 S. Hall, Encoding, decoding, w: The cultural studies reader, red. S. During, London
1999, s. 507-517. 

48 Artyści w maju '68, dz. cyt., s. 206  
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kul tu ry Za cho du na ze wnątrz, przez in ne kul tu ry. Mo że to być
szcze gól nie istot ne dzi siaj, kie dy w świe cie arab skim mia ły miej sce
zna cza ce re wol ty i prze wro ty, a ob serw to rzy i uczest ni cy tych wy -
da rzeń się ga ją, nie wia do mo, czy w spo sób upraw nio ny do po rów -
nań  z cy wi li za cją Za cho du (cie ka wa by ła by ana li za ta kich po rów -
nań z per spek ty wy teo rii post ko lo nial nej). W 2011 ro ku ta kże w
świe cie nie za chod nim ob ser wu je my spek takl uli cy. Tu ne zyj ski
sprze daw ca wa rzyw, Mo ha med Bu azi zim, pod pa lił się 4 stycz nia
2011 ro ku, po cząt ku jąc wy da rze nia, któ re zna my ja ko Arab ską
Wio snę. Już w 2010 ro ku w po śmier ci mło de go Egip cja ni na Cha -
le da Sa ida na fa ce bo oku po wsta ła gru pa „Wszy scy je ste śmy Cha le -
da mi Sa ida mi” (We are all Kha led Sa id) (http://www.fa ce bo -
ok.com/el sha he eed.co.uk), co ła two sko ja rzyć z re ak cją pa ry skiej
mło dzie ży na za kaz wjaz du do Pa ry ża Da nie la Cohn -Ben di ta, kie -
dy gru py skan do wa ły „Wszy scy je ste śmy nie miec ki mi Ży da mi”
(„Czer wo ny Dan ny” po cho dził z ro dzi ny nie mic kich Ży dów)49.

Po dob nie jak ko dem, rok 1968 mo że być „mi tem“ wa żnym dla
ukon sty tu owa nia się cech kul tu ry Za cho du w jej obec nym kształ cie.
Na wią zu jac znów do Ro lan da Bar the sa mit ten sprzy jał by kry sta li -
zo wa niu się i utrzy my wa niu  kształ tu, sen su i zna cze nia kul tu ry Za -
chod niej wo bec in nych kul tur. 

5. Za koń cze nie

La ta 60., peł ne spo łecz nych pro te stów prze ta cza ją cych się przez
wszyst kie kon ty nen ty, to okres spek ta ku lar nej ak tyw no ści No wej
Le wi cy, któ rej ide olo gia for mo wa ła się pod wpły wem ró żnych kie -
run ków fi lo zo ficz nych, dok try nal nych, spo łecz nych, re li gij nych. W
jej kon cep cjach zna la zły wy raz po glą dy trzech ide olo gów – Ka ro la
Mark sa, Mao Tse -tun ga i Her ber ta Mar cu se go, jed nak by ło w nich
też miej sce na wąt ki eg zy sten cja li zmu, anar chi zmu, troc ki zmu, li -
be ra li zmu oraz idee za czerp nię te z chrze ści jań stwa i bud dy zmu.  Za

49 J. Harris, dz. cyt., s. 11. 
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oj ców du cho wych No wej Le wi cy uwa ża się m.in. The odo ra Ad or -
no, Eri cha From ma, wspo mnia ne go już wy żej Her ber ta Mar cu se go
z je go fla go wym dla kon te sta cji lat 60. dzie łem Czło wiek Jed no wy -
mia ro wy, Je ana Pau la Sar tre'a, któ ry ki bi co wał stu den tom w ich
dzia ła niach w ma ju '68 ro ku w Pa ry żu i prze pro wa dził słyn ny wy -
wiad z Da nie lem Cohn -Ben di tem50. Pro gram 1968 ro ku, o ile przy
tej ró żno rod no ści i za się gu (geo gra ficz nym i ide olo gicz nym) ru -
chów te go okre su mo żna w ogó le mó wić o „pro gra mie”, wy da je się
szcze gól nie zwią za ny z my ślą Szko ły Frank furc kiej i teo rii kry tycz -
nej. Pod su mo wu jąc, mo żna spro wa dzić ideę te go cza su do kry ty ki
spo łe czeń stwa pro mu ją ce go mo del po wszech nej zu ni fi ko wa nej
szczę śli wo ści, któ ry oka zy wał się jed no cze śnie re pre syj ny i wy klu -
cza ją cy dla tych, któ rzy się w tym mo de lu nie mie ści li. Co cie ka we,
kry ty cy kontr kul tu ry, ta cy jak Chri sto pher Lasch czy Al lan Blo -
om51, rów nież kon cen tro wa li swo je za rzu ty wo bec kon te sta cji lat 60.
na kry ty ce zu ni fi ko wa ne go spo łe czeń stwa, któ re pod wpły wem re -
ali za cji kontr kul tu ro we go po stu la tu zmie nia ło w spo łe czeń stwo
kon sump cyj ne, spo łe czeń stwo zmu sza ją ce swo ich człon ków (ci,
od rzu ciw szy tra dy cyj ne war to ści, nie zna leź li nic, co po zwo li ło by
im żyć z prze ko na niem) do kon for mi zmu.

Od in spi ra cji współ cze snych ru chów spo łecz nych ide olo gia mi
kon te stu ją cych lat 60. przez „struk tu ral ne” związ ki po ko leń po two -
rzą cą zna cze nia funk cje mi tu i ro lę ko du w dys kur sach – ar ty kuł po -
ka zu je zró żni co wa ne mo żli wo ści czy ta nia ob ra zu „1-9-6-8” lub też
szy fru „1968”. Aby po wy ższe roz wa ża nia za mknąć klam rą, przy -
tocz my sło wa Je rze go Kacz mar ka i Mar ka Kra jew skie go, któ rzy re -
wol tę ro ku 1968 okre śli li mia nem ra dy kal nej pro po zy cji zmia ny
kul tu ro we go i ide olo gicz ne go opro gra mo wa nia52. Tra fia ją ce w du -
cha epo ki, wie rzą cej w no we tech no lo gie i za fa scy no wa nej me dia -

50 Cohn-Bendi D., Wyobraźnia przejmuje władzę, wywiad, rozm. przepr. Jean-Paul Sartre,
tłum. Maciej Gdula, „Krytyka Polityczna” 6/2004; wywiad z „Le Nouvel Observateur” z
20 maja 1968 r. 

51 A. Bloom, Umysł zamknięty. O tym, jak szkolnictwo wyższe zawiodło demokrację i

zubożyło dusze dzisiejszych studentów, Poznań 1997.  
52 J. Kaczmarek, M. Krajewski, dz. cyt., s. 43.
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mi, sfor mu ło wa nie ład nie od da je isto tę zmia ny. Oto mo no kul tu ro -
wa rze czy wi stość po wo jen na Za cho du, prze sy co na miesz czań ski -
mi war to ścia mi bez pie czeń stwa, do bro by tu, sta bil nej pra cy, ro dzi -
ny, go spo dar ki ka pi ta li stycz nej na tra fia na opór. Zmia na opro gra -
mo wa nia ma po le gać na za mia nie  mo no kul tu ro wo ści na wie lo kul -
tu ro wość. Struk tu ra jed no wy mia ro wej rze czy wi sto ści ma ulec roz -
sz cze pie niu. Ob raz „1-9-6-8” jest więc wie lo wy mia ro wy.
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1968 as a myth, co de and ge ne ra tion.  

In spi ra tion for con tem po ra ry cul tu re

Sum ma ry

The pa per ana ly ses the role and influence of  the year 1968 on the
contemporary western culture. To begin with Si tu atio nist In ter na tio nal
(SI), in ter na tio nal eu ro pe an re vo lu tio na ry and ar ti stic gro up, which  expe -
ri men ted with the „con struc tion of si tu ations”, in spi ring for so me of con -
tem po ra ry we stern so cial mo ve ments li ke Oc cu py Wall Stre et, to end the
with the ideology of  non vio len ce re pre sen ted by Mar tin Lu ther King.
The first part of  this work exposes links be twe en the events of  the year
1968 and Arab Spring in a broad context of the philosophy and strategy of
non violence. The se cond part of this paper tells us how the con cept of ge -
ne ra tions may ta ke va rio us me anings and how use ful is the con cept it self
in re se ar ching the phe no me non of 1968 ac cor ding to post mo dern, struc -
tu ral and post -struc tu ral pa ra digms. The li qu it post -mo der ni ty ma kes ca -
te go ry of  ge ne ra tion sup po se dly no lon ger use ful in re flec tion on
relationship be twe en past and pre sen ce. That is why the next part of pa per,
which con cen tra tes on the de scrip tion of  the phe no me non and the „sub -
stan ce” of 1968, ana ly ses ano ther ca te go ries of  1968 in flu en ce: its po si -
tion of a spe cial cul tu ral co de and con tem po ra ry myth in we stern di sco ur -
ses. 

Key words: 1968, myth, cul tu ral co de, ge ne ra tion, con tem po ra ry cul tu re
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Woj ciech Chu dy, Pe da go gia god no ści. Ele men ty ety ki pe da go gicz nej,
opra co wa ła A. Szu dra, Lu blin 2009, ss. 232, ISBN 978-83-7306-4461 i
978-83-7363-880-8 (Mi ko łaj Kra sno dęb ski: Woj ciech Chu dy, Critical
pedagogy. Ele ments of  pe da go gi cal ethics, com pi let by A. Szu dra, Lu -
blin 2009, p. 232 ISBN 978-83-7306-4461 i 978-83-7363-880-8)

Opra co wa na przez Pa nią dr An nę Szu drę ksią żka Woj cie cha
Chu de go jest nie zwy kła pod wie lo ma wzglę da mi. Po wsta ła na pod -
sta wie prze ka za nych jej przed śmier cią Pro fe so ra: ma szy no pi su,
no ta tek i oso bi stych wy tycz nych. W tym miej scu na le ży po dzi wiać
uczniow ską mi łość i tro skę dr Szu dry bez udzia łu, któ rej nie po -
wsta ła by ta pra ca. Mo żna by rzec, że jest ona jej współ au tor ką. 
O tej wła śnie re la cji „mistrz -uczeń” pi sze A. Szu dra w Su ple men cie
ksią żki, za ry so wu jąc pro ble ma ty kę dia lo gu wy cho waw cze go, któ ry
opie ra się na otwar to ści, bra ku wy łącz no ści i bez in te re sow no ści 
(s. 218-222). Jej zda niem „(…) wa run ki i za sa dy wy cho wa nia po -
przez dia log zgod ne są ze sta ro żyt nym po ję ciem edu ka cji, gdzie
edu ca tio (…) ozna cza ło wy do by wa nie z czło wie ka te go, co in po -
ten tio ne już tkwi w je go wnę trzu. Sztu ka wy cho wa nia to nie tyl ko
kształ to wa nie czło wie ka na wzór ja kie goś wy cho waw cze go wzor ca
czy ide ału (o wy bo rze, któ re go uczeń za zwy czaj sam nie de cy du je),
ale po moc w tym, by «do brze żyć i do brze się mieć». Od wra ca jąc
ko lej ność słów Ary sto te le sa, mo że my po wie dzieć, że nie wy star czy
tyl ko do brze się mieć, za tem być spraw nym w tej czy in nej funk cji
(ukoń czyć dwa fa kul te ty, znać trzy ję zy ki ob ce i mieć za so bą za -
gra nicz ny staż), ale trze ba rów nież wie dzieć jak do brze z te go ko -
rzy stać, czy li po pro stu, nio sąc swój ży cio wy ekwi pu nek, po mna ża -
jąc ta len ty, być do brym czło wie kiem” (s. 222-223).  

Za pro po no wa ny ty tuł Pe da go gia god no ści wy da je się w peł ni
uza sad nio ny za war tą w ksią żce tre ścią i po ru szo ny mi za gad nie nia -
mi. Po nad to Pa ni Re dak tor unik nę ła po wtó rze nia ty tu łu (pier wot nie
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miał on brzmieć: Ety ka pe da go gicz na) i sko ja rzeń z pra cą Ja nu sza
Hom pe le wi cza, któ ra no si wła śnie ta ki ty tuł (wyd.: Rze szów 1996).
Re cen zo wa na pra ca oprócz Wstę pu i Za koń cze nia skła da się z dzie -
wię ciu roz dzia łów oraz wspo mnia ne go Su ple men tu au tor stwa Pa ni
dr A. Szu dry. Pierw sze trzy roz dzia ły zo sta ły po świę co ne fi lo zo -
ficz nym i an tro po lo gicz no -etycz nym przed za ło że niom wy cho wa -
nia, zaś roz dział 4 istot nej, ale ostat nio za nie dba nej pro ble ma ty ce
wy cho wa nia cha rak te ru. Ko lej ne trzy roz dzia ły, czy li roz dział 5, 6 i
7: pe da go gicz nej pro ble ma ty ce mi ło ści, ma łżeń stwa i ro dzi ny. Z ko -
lei roz dział 8 po dej mu je wa żny pro blem umie ra nia i pe da go gi ki od -
cho dze nia, zaś ostat ni, któ ry spi na klam rą do tych cza so we roz wa ża -
nia zo stał po świę co ny „du cho wej sche dzie po Ja nie Paw le dru gim –
wy cho wa niu do praw dy”.    

Pro po zy cja W. Chu de go wy ra sta z per so na li zmu me ta fi zycz no -
-an tro po lo gicz ne go i etycz ne go roz wi ja ne go przez Lu bel ską Szko -
łę Fi lo zo ficz ną, w skład któ rej obok M. A. Krąp ca, wcho dził K.
Woj ty ła i je go ucznio wie: A. Ro dziń ski, T. Sty czeń, A. Szo stek oraz
sam W. Chu dy. W pra cy znaj dzie my też od wo ła nia do in nych pe da -
go gów, ety ków i teo lo gów, któ rym bli ska jest ta pro ble ma ty ka (W.
Gra nat, R. But ti glio ne, J. Gu it ton, J. Ma ri ta in, S. Ku now ski, M. No -
wak, R. Spa emann, S. Schu man, T. Ślip ko i in ni).

Woj ciech Chu dy jest świa do my, że ter min „per so na lizm” oraz
ten nurt fi lo zo ficz ny jest we wnętrz nie zró żni co wa ny, wią że w so bie
uję cia ide ali stycz ne z re ali stycz ny mi. W ten spo sób w per so na li zmie
gło si się czę sto skraj ne i sprzecz ne uję cia czło wie ka i je go mo ral ne -
go dzia ła nia. Au tor cha rak te ry zu jąc „bo gac two” per so na li zmu, od ró -
żnia je go nurt me ta fi zycz ny, li be ral ny i etycz no -ak sjo lo gicz ny (s. 23-
39). W kon sekwencji pod wpły wem K. Woj ty ły opo wia da się za wi -
zją czło wie ka ja ko „by tu, któ ry sta je się po przez swój au to no micz ny
czyn”. Nie ne gu je w ten spo sób „sta tycz ne go” opi su czło wie ka wy -
zna czo ne go przez kla sycz ną me ta fi zy kę Ary sto te le sa i To ma sza z
Akwi nu, uwa ża jed nak, że nie mo żna ba ga te li zo wać ro zu mie nia
czło wie ka ja ko świa do mo ści i je go su biek tyw ne go do świad cze nia,
któ re od cza su Kar te zju sza jest obec ne w dzie jach fi lo zo fii (s. 32 
i 101). Py ta nie kim je stem? – je go zda niem – „okre śla wiel ki ho ry -
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zont my śle nia per so na li stycz ne go o czło wie ku. Jest on uj mo wa ny tu -
taj ja ko oso ba, czy li isto ta wy ró żnia ją ca się spo śród in nych istot do -
cze snych nie tyl ko szcze gól ny mi wła ści wo ścia mi (ta ki mi jak ro zum -
ność czy wol na wo la), lecz przede wszyst kim nie po wta rzal ną w tej
fi lo zo fii ja ko god ność. Za spra wą ta kich my śli cie li, jak wspo mnia ni
już Ma ri ta in, Mo unier, Nédon cel le i Woj ty ła, czło wiek zo stał okre -
ślo ny i wy ja śnio ny w ka te go riach ra cjo nal nych ja ko ktoś, kto prze -
kra cza (trans cen du je) swo je ak ty i ich treść, dą żąc do cze goś i ko goś
wy ższe go, osta tecz nie do na wią za nia re la cji z Bo giem” (s. 23). Woj -
ciech Chu dy wpi su je się w ten nurt upra wia nia fi lo zo fii czło wie ka,
któ ry wciąż jest za in spi ro wa ny de fi ni cją oso by uku tą przez Bo ecju -
sza, w opar ciu o teo lo gicz ne roz wa ża nia Oj ców Ko ścio ła. Bo ecjań -
ska de fi ni cja oso by (ra tio na lis na tu rae in di vi dua sub stan tia), jak pi -
sze Au tor Pe da go gi ki god no ści – za sad ni czo prze trwa ła bez więk -
szych mo dy fi ka cji do na szych cza sów. Na mar gi ne sie tych roz wa żań
na le ży do pre cy zo wać, że Mie czy sław Go gacz wy cho dząc od pro ble -
ma ty ki sub zy sten cji, pod jął ta ką pró bę. Je go de fi ni cja brzmi: in tel -
lec tu alis sub stan tiae in di vi du um ens (zob. M. Go gacz, Se sja na uko -
wa w Pa ris XII na te mat oso by, Stu dia Phi lo so phie Chria stia nae
20(1984)2, s. 215-220 oraz te nże, Oso ba ja ko byt jed nost ko wy, ta -
mże, s. 220-232. Po glą dy Go ga cza W. Chu dy kwa li fi ku je ja ko per so -
na lizm me ta fi zycz ny (s. 27), tym cza sem M. Go gacz w wie lu swo ich
pu bli ka cjach wy ra żał swo je ne ga tyw ne zda nie na te mat per so na li -
zmu, za rzu ca jąc mu nie peł ne a na wet ide olo gicz ne ro zu mie nie czło -
wie ka ja ko oso by (zob. np. Per so na lizm chrze ści jań ski w uję ciu fi lo -
zo ficz nym, w: W nur cie za gad nień po so bo ro wych, red. B. Bej ze, t.
19, War sza wa 1990, s. 227-234). Kwe stia ta w świe tle kla sy fi ka cji
od mian per so na li zmu do ko na nej przez Chu de go, zmu sza do po now -
ne go roz pa trze nia te go za rzu tu i do pra co wa nia sta no wi ska Go ga cza.
Wy da je się jed nak, iż po glą dy te go au to ra peł niej okre ślił A. B. Stę -
pień we Wstę pie do fi lo zo fii ja ko to mizm kon se kwent ny – do pre cy -
zo wa ną od mia nę to mi zmu eg zy sten cjal ne go)1.

Woj ciech Chu dy stoi na sta no wi sku, że „oso ba ludz ka nie jest w

1 Istotnym głosem w dyskusji jest artykuł B. Kiereś Problem personalizmu a pedagogika

zamieszczony w „Zeszytach Naukowych – Seria Pedagogiczna” 5-6 (2010-2011) 2-3, s.
49-78.    
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sen sie me ta fi zycz nym ca ły czas oso bą – oso bą sta je się” (s. 32). W
ten spo sób oży wia się sta ry spór fi lo zo ficz ny o ro zu mie nie czło wie -
ka, któ ry był tak ży wy po opu bli ko wa niu roz pra wy K. Woj ty ły Oso -
ba i czyn. M. Go gacz za jął w nim miej sce kry ty ku ją ce teo rię ludz -
kie go sta wa nia się. K. Woj ty ła w swo ich pra cach z za kre su ety ki
wzbo ga ca fi lo zo fię to mi stycz ną o myśl fe no me no lo gicz ną, do da jąc
do „sta tycz nej” – me ta fi zycz nej ana li zy by tu, aspekt dy na micz ny,
któ ry uj mu je pro ces do ko nu ją cy się w świa do mo ści czło wie ka (mi -
mo to w roz pra wie ha bi li ta cyj nej pt. Oce na mo żli wo ści zbu do wa nia
ety ki chrze ści jań skiej przy za ło że niach sys te mu Ma xa Sche le ra K.
Woj ty ła do cho dzi do wnio sku, że na fe no me no lo gii Sche le ra nie
mo żna oprzeć ety ki chrze ści jań skiej. Zob. K. Woj ty ła, Za gad nie nie
pod mio tu mo ral no ści, Lu blin 1991, s. 11-128. Fakt ten za uwa ża też
W. Chu dy, któ ry pi sze (s. 26) o „kon tro wer syj nym per so na li zmie M.
Sche le ra”). Nie jest to uję cie czło wie ka od stro ny pryn cy piów by tu,
ale je go dzia ła nia. W kon se kwen cji w an tro po lo gii Woj ty ły „(…)
czło wiek nie tyl ko jest oso bą, ale się nią sta je, dzię ki pro ce som za -
cho dzą cym w świa do mo ści. Czło wiek na wet jest po wo ła ny do te go,
aby sta wać się oso bą, a więc jest to pew ne za da nie wpi sa ne w je go
na tu rę. Jed nak to po wo ła nie do spe cy ficz ne go oso bie dzia ła nia za -
wsze ma pod sta wę w by to wej struk tu rze czło wie ka. Ta ki spo sób ro -
zu mie nia oso by od naj du je my zwłasz cza w pra cy Oso ba i czyn” (T.
Stę pień, Dwie kon cep cje oso by Ka ro la Woj ty ły i Mie czy sła wa Go -
ga cza – ana li za po rów naw cza, O an tro po lo gii Ja na Paw ła II, red.
M. Gra bow ski, To ruń 2004, s. 178). To wła śnie „dy na micz ne” uję -
cie oso by spo tka ło się z kry ty ką nie któ rych to mi stów, któ rzy za rzu -
ci li Woj ty le, że je go wy po wiedź o tym, że czło wiek jest oso bą i za -
ra zem nią się sta je, nie jest wy po wie dzią o cha rak te rze fi lo zo ficz -
nym, lecz teo lo gicz nym (M. Go gacz, Wo kół pro ble mu oso by, War -
sza wa 1974, s. 106 i nn; te nże, Her me neu ty ka oso by i czy nu. Re cen -
zja ksią żki Księ dza Kar dy na ła Ka ro la Woj ty ły ‘Oso ba i czyn’, Kra -
ków 1969, „An na lec ta Cra co vien sis” 5-6 (1973-4), s. 125-138). Nie
ule ga jed nak wąt pli wo ści, że fi lo zo fia pro ce su (pod mio tu) Woj ty ły
ma zwią zek z my ślą Akwi na ty, zaś je go fe no me no lo gia „jest ja kąś
po sta cią teo lo gii” (T. Stę pień, dz. cyt., s. 187). Wy da je się bo wiem,
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iż fe no me no lo gia Woj ty ły jest ana lo gicz na do teo rii Trój cy Świę tej.
Czło wiek, bo wiem „usta na wia sie bie” ja ko oso bę po przez nie do -
sko na łe dzia ła nia po dob nie jak Bóg usta na wia sie bie ja ko Trój cę
Osób w wy ni ku nie skoń cze nie do sko na łych dzia łań, ja ki mi są od -
wiecz ne po cho dze nia. Słusz na wy da je się, więc opi nia H. To ma si -
ka, że przy ana li zie oso by ja ko nor my po stę po wa nia u Woj ty ły, nie
wy star cza ana li za fe no me no lo gicz na, ale po trzeb ne jest uję cie
ogól no -fi lo zo ficz ne (Oso ba ja ko byt i nor ma w fi lo zo fii Ka ro la Woj -
ty ły, „Rocz ni ki Fi lo zo ficz ne” 33-34(1985-1986)2, s. 179). 

Chu dy w swo im per so na li zmie etycz nym nie po wta rza wer bal -
nie po glą dów wy bra nych przez sie bie per so na li stów. Wy ka zu je, że
wio dą cym za gad nie niem jest pro ble ma ty ka god no ści oso by ludz -
kiej, któ rą wy zna cza nie mal ca ły na mysł nad czło wie kiem, wska zu -
jąc na je go uprzy wi le jo wa ne miej sce we wszech świe cie. Za A. Ro -
dziń skim wy ró żnia on god ność oso bo wą, oso bi stą i oso bo wo ścio wą
(s. 52-56). Kry ty ku je nie wła ści we ro zu mie nie na tu ry ludz kiej (s.
38) oraz wol no ści (s. 42). Swo je kry tycz ne za da nie wy po wia da też
na te mat per so na li zmu E. Mo unie ra (s. 34).

Pod kre śla on zna cze nie i ro lę hi sto rii fi lo zo fii dla na uk o wy cho -
wa niu. Chu dy wska zu je na hi sto rię fi lo zo fii ja ko na istot ne za ple cze
nie tyl ko hi sto rii wy cho wa nia, ale i sa mej teo rii wy cho wa nia, po nie -
waż in for mu je ona jak na prze strze ni dzie jów ro zu mia no czło wie ka
i je go po stę po wa nie. Brak fi lo zo fii w wy cho wa niu pro wa dzi je go
zda niem do zre du ko wa nia go do wy mia ru na ucza nia tyl ko te go, co
jest uży tecz ne z punk tu ów cze snej go spo dar ki i eko no mii (s. 17 -
18), ale co nie da je czło wie ko wi peł ne go ob ra zu na je go te mat. W
ten spo sób ogra ni cza go na wet na ryn ku pra cy, po nie waż nie umie
on kre atyw nie my śleć, ogra ni czo ny je dy nie do wy cin ko we go ob ra -
zu świa ta. Chu dy prze strze ga więc przed uto pią teo rii pe da go gicz -
nych, pi sze: „(…) pe da go gi ka w swo im wy mia rze teo re tycz nym po -
trze bu je fi lo zo fii. Po trze bu je me ta fi zy ki – aże by w za kre sie swo je -
go przed mio tu nie stra cić kon tak tu z czło wie kiem re al nym; po trze -
bu je an tro po lo gii fi lo zo ficz nej bądź teo lo gicz nej – by okre ślić dzie -
dzi nę wy cho wa nia czło wie ka peł ne go i in te gral ne go; wresz cie po -
trze bu je ety ki – aże by utwo rzyć ści słe iunc tim z prak ty ką wy cho -
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waw czą” (s. 19). W ten spo sób do się ga on sed na re la cji: fi lo zo fia -
-pe da go gi ka. Na tej pod sta wie fi lo zo fia wy cho wa nia, któ rą okre śla
się od stro ny fi lo zo fii ja ko „fi lo zo fię prak tycz ną” lub „fi lo zo fię sto -
so wa ną”, a od stro ny pe da go gi ki ja ko „pe da go gi kę ogól ną”, „pe da -
go gi kę teo re tycz ną”, al bo ja ko Fun da men talpäda go gik (E. Fink)
po sia da dwie funk cje. Fi lo zo fia wy cho wa nia „(…) z jed nej stro ny
uka zu je pod sta wy fi lo zo ficz ne sa mej pe da go gi ki (funk cja me ta -
przed mio to wa), z dru giej na to miast po szu ku je fun da men tów wy -
cho wa nia i pe da go gi ki (funk cja przed mio to wa) oraz je okre śla” (s.
21). W kon se kwen cji fi lo zo fia wy cho wa nia otwie ra przed pe da go -
gi ką hu ma ni stycz ną per spek ty wę ba daw czą, dy stan su jąc ją tym sa -
mym od pa ra dyg ma tów przy rod ni czych. Stąd An na Szu dra pi sze, że
„fi lo zo fia wy cho wa nia, na któ rej au tor tej ksią żki opie ra swo ją ety -
kę pe da go gicz ną, uka zu je czło wie ka ja ko byt, któ re go mo ral ny dy -
na mizm sta no wią cy pod sta wo wy wy raz i ma ni fe sta cję je go oso bo -
wej god no ści, prze ja wia się szcze gól nie w re la cjach mię dzy ludz -
kich. Roz wój oso bo wych po ten cjal no ści był by nie mo żli wy, gdy by
czło wiek nie ko mu ni ko wał się z in ny mi” (s. 213).  

W ksią żce w spo sób szcze gól ny wie le miej sca zo sta ło po świę -
co ne pro ble ma ty ce oso bo wej re la cji mi ło ści za in spi ro wa nej roz wa -
ża nia mi za war ty mi w pra cy K. Woj ty ły Mi łość i od po wie dzial ność.
Wa run kiem au ten tycz ne go i praw dzi we go („w praw dzie”) do świad -
cze nia dru giej oso by jest wła śnie mi łość. Pro ble ma ty kę mi ło ści
wią że W. Chu dy z kwe stią uspraw nie nia (wy cho wa nia) władz czło -
wie ka oraz su mie nia. Stąd po wta rza on za Ary sto te le sem, że czło -
wiek, któ ry do brze wy cho wał swo ją wo lę, sta je się „opie ku nem
praw dy” (s. 108). Wy pro wa dzo ne z per so na li zmu teo re tycz ne za ło -
że nia znaj du ją na tej płasz czyź nie swo je prak tycz ne za sto so wa nie,
któ re wy zna cza ochro nę oso by i jej śro do wi ska (ma łżeń stwo, ro dzi -
na, wspól no ta spo łecz na, pań stwo). Au tor Ety ki pe da go gicz nej do -
po wia da, że praw da o oso bie i jej uzna nie nie za koń czy ło się „z mo -
men tem uzna nia” za oso by, osób o czar nym ko lo rze skó ry, ko biet i
nie peł no spraw nych. Ów pro ces to czy się wciąż w świa do mo ści
ludz kiej i obec nie jest roz gry wa ny o uzna nie czło wie czeń stwa nie -
na ro dzo nych i sta rych. Dla te go W. Chu dy po dej mu je pro blem sta -
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rze nia się i pe da go gi ki umie ra nia. Słusz nie do strze ga, że współ cze -
sne uję cie te go te ma tu kon cen tru je się na je go ne ga tyw nej stro nie,
zwią za nej z bó lem fi zycz nym, cier pie niem psy chicz nym, cho ro bą
oraz ogra ni czo ną ak tyw no ścią. Wy da je się, iż ob raz ten nie jest
przy pad ko wy. Być mo że ma on na ce lu wska zać na eu ta na zję ja ko
na je dy ne re me dium wie ku star cze go? Chu dy po sił ku jąc się hi sto -
rią fi lo zo fii, w któ rej sa mą fi lo zo fię uwa ża no, że jest ona przy go to -
wa niem do śmier ci, pi sze, że „do pie ro doj rza łość do śmier ci ozna -
cza doj rza łość do ży cia” (s. 172). Przy kła dem ta kiej po sta wy był Jan
Pa weł II, któ ry ca łe mu świa tu po ka zał god ność swo je go umie ra nia
i śmier ci (s. 190). Dla te go chrze ści jań skie me men to mo ri nie kłu ci
się ze sta ro żyt nym car pe diem (s. 177)!  

Ni niej sza pra ca, obej mu ją ca tak bo ga tą pro ble ma ty kę, mo że z
po wo dze niem speł niać za da nia pro pe deu tycz ne dla ta kich dzie dzin
jak ety ka, ety ka pe da go gicz na i fi lo zo fia wy cho wa nia. Mo żna za -
tem po le cić ją ja ko pod ręcz nik aka de mic ki dla stu den tów fi lo zo fii
mo ral nej, pe da go gi ki, psy cho lo gii oraz tych wszyst kich kie run ków,
któ rym bli ska jest re flek sja nad czło wie kiem i je go mo ral nym dzia -
ła niem, w tym rów nież wy cho wa niem, po nie waż, jak prze ko nu je
nas W. Chu dy, a wcze śniej J. Wo ro niec ki, wy cho wa nie jest przed -
mio tem ety ki. 

Na le ży do dać, że ję zyk ksią żki jest bar dzo pla stycz ny, mo żna na -
wet rzecz, li te rac ki. Nie od bie ra on nic z jej na uko wo ści, ale po zwa -
la Czy tel ni ko wi peł niej i nie mal bez wy sił ku uczest ni czyć w „dys -
kur sie” Au to ra. Nie jest to bez zna cze nia w pra cy z za kre su fi lo zo fii.
W. Chu dy czę sto też się ga do przy kła dów z li te ra tu ry pięk nej, fil mu,
co je go tekst czy ni jesz cze bar dziej „otwar tym” na od bior cę. 

Pe da go gia god no ści sta no wi dla te go „akwa re lę” mo ral ne go opi -
su ludz kiej god no ści i wy ra sta ją cej z niej in te gral nej i per so na li -
stycz nej wi zji wy cho wa nia. Po le cam ksią żkę Woj cie cha Chu de go,
zaś An nie Szu drze gra tu lu ję opra co wa nia te go dzie ła.  

Mi ko łaj Kra sno dęb ski
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„W po szu ki wa niu du cho wej ele gan cji – w Pol skim Ra dio w Chi ca go
z dr. Mi ko ła jem Kra sno dęb skim roz ma wia ją Krzysz tof  Ar se no wicz i
Pa weł Man del ski”, Wy daw nic two SWPR, Chi ca go -War sza wa
2011, ss. 220, ISBN: 978-83-61140-21- 4 (Ste fan Sza ry: Mi ko łaj
Kra sno dęb ski, In se rach of  spi ri tu al ele gan ce. Polish Radio in
Chicago: Interview with Dr. Mikołaj Kra sno dęb ski by Krzysz tof  Ar -
se no wicz i Pa weł Ma nel ski, Chi ca go -War sza wa 2011, p. 220,
ISBN: 978-83-61140-21- 4)

Pa ie dia to grec kie okre śle nie wy cho wa nia, świa do mie ukie run -
ko wa ne go na okre ślo ny ide ał (Wer ner Ja eger). Wy ra za mi bli sko -
znacz ny mi pa idei są: edu ka cja, wy cho wa nie, hu ma ni za cja, kul tu ra.
Do tych wa żnych za gad nień, za wie ra ją cych py ta nie o ide ał pa idei
we współ cze snym świe cie, na wią zu je ksią żka W po szu ki wa niu du -
cho wej ele gan cji – w Pol skim Ra dio w Chi ca go z dr. Mi ko ła jem
Kra sno dęb skim roz ma wia ją Krzysz tof  Ar se no wicz i Pa weł Man del -
ski, Wy daw nic two SWPR, Chi ca go -War sza wa 2011. Za wie ra ona
je de na ście te ma tów, któ rych wspól nym mia now ni kiem jest za gad -
nie nie wy cho wa nia. Au to rzy po szu ku ją od po wie dzi na wa żne py ta -
nia: ja kie są per spek ty wy pol skiej pe da go gi ki i fi lo zo fii wy cho wa -
nia? Ja ką ro lę, gdy cho dzi o wy cho wa nie, peł ni twór czość? Czym
jest mi łość i ja kie jest jej zna cze nie w pe da go gi ce? Ja kie skut ki po -
wo du je re sen ty ment? Jak kształ to wać na le ży wol ność? Ja ką ro lę w
fi lo zo fii wy cho wa nia ma do speł nie nia aga to lo gia? Na czym po le ga
wa żność związ ku mię dzy pra cą ludz ką (dzia ła niem) a wy cho wa -
niem? Dla cze go re alizm fi lo zo ficz ny jest wła ści wym kie run kiem w
pe da go gi ce? Do kąd pro wa dzi ide olo gi za cja pe da go gi ki? Ja ką ro lę
peł ni pa ide ia w po li ty ce?

Ksią żka bę dą ca – z za ło że nia za war te go już w ty tu le – po szu ki -
wa niem nie jest pod ręcz ni kiem do gma tycz nym, lecz re flek sją fi lo -
zo ficz ną, któ ra za wie ra za chę tę i we zwa nie do wspól ne go prze my -
śle nia za gad nień, wo bec któ rych czło wiek nie po wi nien po zo sta wać
obo jęt nym. Au tor, pre zen tu jąc wła sny po gląd, nie na rzu ca go, lecz
w ró żno rod ny spo sób ar gu men tu je swo je sta no wi sko, od po wia da jąc
na py ta nia za da ne przez współ au to rów. Ar gu men ta cje sta ją się oka -
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zją do przed sta wie nia ob szer nej wie dzy z za kre su hi sto rii fi lo zo fii,
fi lo zo fii wy cho wa nia, ety ki, fi lo zo fii re li gii, fi lo zo fii po li tycz nej, fi -
lo zo fii sztu ki, pe da go gi ki. W ra mach oma wia nych za gad nień za pre -
zen to wa ne zo sta ją fi lo zo ficz ne po glą dy, za rów no te naj bli ższe Au -
to ro wi: prof. Mie czy sła wa Go ga cza, św. To ma sza z Akwi nu i ks.
Ka ro la Woj ty ły, jak i Ma xa Sche le ra oraz ks. Jó ze fa Ti sch ne ra, a ta -
kże po le micz ne: Frie dri cha Nie tz sche go i Ka ro la Mark sa.

Ksią żka W po szu ki wa niu du cho wej ele gan cji wska zu je z jed nej
stro ny na wa żność po sta wie nia pro ble mu pa idei we współ cze snym
świe cie i współ cze snej Pol sce, z dru giej na na dzie ję, że dro ga pa -
idei – du cho wej ele gan cji, nie jest bo le snym wspo mi na niem prze -
szło ści, któ ra prze mi nę ła by ła bez pow rot nie wraz z mi nio nym świa -
tem sta ro żyt nej grec kiej świet no ści, ale jest jed nym z naj wa żniej -
szych za dań, przed któ rym po sta wie ni są zwłasz cza współ cze śni fi -
lo zo fo wie, pe da go dzy, psy cho lo go wie, so cjo lo go wie, po li ty cy, kie -
row ni cy ży cia du cho we go, ka pła ni, ro dzi ce. Trze ba sa me mu do brze
znać dro gę, by nie pro wa dzić in nych w ciem no ści i po omac ku na
ma now ce. Jed ną z naj więk szych za let ksią żki jest jej fi lo zo ficz ny
cha rak ter, za wie ra ją cy kry tycz ne opi nie opar te na ra cjo nal nej ar gu -
men ta cji, uka zu ją ce mo żli we skut ki nie traf nych roz strzy gnięć, a ta -
kże po glą dy dra Mi ko ła ja Kra sno dęb skie go w da nej kwe stii, ja ko
od po wiedź wła ści wą, god ną głęb sze go za sta no wie nia, a być mo że
na wet sta no wią ce za chę tę do dal sze go po szu ki wa nia lub na wet we -
wnętrz nej po le mi ki pro wa dzo nej z Au to rem. Od no si się wra że nie
by cia za pro szo nym na praw dzi wą ucztę in te lek tu al ną, któ ra nie na -
le ży do wy da rzeń po wsze dnich, lecz jest ra czej wy da rze niem nie -
co dzien nym. 

Du cho wa ele gan cja to pro po zy cja współ cze sne go ide ału pa idei
– ide ału wy cho wa nia, któ ry obej mu je upra wę in te lek tu, upra wę wo -
li oraz upra wę uczuć i za kła da ho li stycz ną kon cep cję czło wie ka ja -
ko har mo nij nej ca ło ści. Z jed nej stro ny się ga się przy tym do bo -
gac twa tra dy cji, z dru giej ko niecz ne jest do okre śle nie i uka za nie
owe go ide ału w wa run kach do by współ cze snej. Swo ją re flek sję Au -
tor bu du je na trzech pod sta wach, któ ry mi są: 1) kla sycz na pa ide ia,
2) współ cze sna fi lo zo fia re ali stycz na w po sta ci to mi zmu kon se -
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kwent ne go oraz 3) wy bra ne nur ty per so na li stycz ne (s. 24). Pod kre -
śla, że ide ał wy cho wa nia jest czymś in nym niż ide ał po stę pu. Ten
dru gi na le ży do świa ta na uk przy rod ni czo -tech nicz nych, ten pierw -
szy, ro zu mia ny nie ja ko po stęp, lecz ja ko roz wój czło wie ka na le ży
do sze ro ko po ję tej hu ma ni sty ki (s. 24). W spo łe czeń stwie no wo cze -
snym, świa do mość tej ró żni cy po sia da istot ne zna cze nie. 

Du cho wa ele gan cja, któ rej ce lem jest jak naj peł niej szy roz wój
oso by, mo żli wa jest dzię ki wła ści wym wy cho waw com. Au tor cy tu -
je pięk ną myśl swo je go Mi strza Prof. Mie czy sła wa Go ga cza: „mi ło -
ści nie uczą in sty tu cje, lecz czło wiek ko cha ją cy i mą dry” (s. 36).
Ide ał wy cho wa nia nie mo że stać się czymś abs trak cyj nym, ode rwa -
nym od rze czy wi sto ści, dla te go też Au tor wska zu je ja ko wła ści wą
dro gę w pe da go gi ce re ali stycz ny mo del wy cho wa nia. Re alizm jest
uchwy ce niem rze czy wi sto ści, do strze że niem świa ta ta kim, ja kim
on jest (s. 29). Obie ra jąc wszel ki in ny punkt wyj ścia czło wiek ry zy -
ku je roz mi nię cie się z re ali za cją pra wi dło we go roz wo ju i nie po wo -
dze niem w za kre sie pe da go gi ki, co mo że my za uwa żyć w mo de lach
tzw. wy cho wa nia bez stre so we go – paj do cen try zmie, an ty pe da go gi -
ce, nur tach post mo der ni stycz nych.

Świat, w któ rym czło wiek ży je, zmu sza do sta wia nia py tań eg -
zy sten cjal nych – o po czą tek, sens i kres. W pró bach da nia od po wie -
dzi na te kwe stie po wo łu je się do ist nie nia sztu kę. Pod sta wo wy mi
po sta wa mi ar ty sty, we dług pa ni Bar ba ry Fal kow skiej, z któ rą prze -
pro wa dzo ny wy wiad sta no wi roz dział Spo tka nie z twór czo ścią, są:
1) za chwyt, 2) kon tem pla cja oraz 3) dą że nie do zro zu mie nia rze -
czy wi sto ści i du szy czło wie ka (s. 44). „Ob cho dzi mnie czło wiek” –
stwier dza Ar tyst ka (s. 46). Twór czość i dzia łal ność ar ty stycz na są
re ali zmem, któ ry naj peł niej wy ra ża się w spo tka niu z dru gim czło -
wie kiem po przez dzie ła. Owo cem te go spo tka nia jest bo gac two
prze żyć, któ rym czło wiek dzie li się z dru gim czło wie kiem. Upra wa
in te lek tu, wo li i uczuć ozna cza ich twór czy roz wój, co dla pe da go -
gi ki ma ogrom ne zna cze nie. 

Trud no wy obra zić so bie świat dzia łal no ści ar ty stycz nej bez mi -
ło ści. Mi łość uka zy wa na jest ja ko naj wa żniej szy sens ludz kie go ży -
cia. Mi ko łaj Kra sno dęb ski do ko nu je krót kiej, a za ra zem cie ka wej
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pre zen ta cji wy bra nych po glą dów fi lo zo ficz nych na te mat mi ło ści
(So kra tes, Pla ton, Ary sto te les, neo pla to nizm, Plo tyn, św. To masz) i
wska zu je na nie bez pie czeń stwo fał szy we go uję cia mi ło ści ja ko je -
dy nie uczu cia mi ło ści, ja ko sen ty men ta li zmu. Pre zen tu jąc po glą dy
św. To ma sza wy ja śnia, że mi łość jest przede wszyst kim re la cją oso -
bo wą, za wie ra ją cą trzy po zio my: 1) mi łość upodo ba nia, 2) mi łość
po żą da nia oraz 3) mi łość du cho wą, a ta kże oma wia czte ry od mia ny
mi ło ści du cho wej: 1) ami ci tia, 2) ca ri tas, 3) amor i 4) aga pe. Wska -
zu je przy tym na szcze gól ne zna cze nie nor my per so na li stycz nej
Ka ro la Woj ty ły, we dług któ rej oso ba jest naj wa żniej sza i ni gdy nie
mo że być trak to wa na ja ko śro dek do ce lu, lecz za wsze ja ko cel (s.
61). Kon se kwen cją bra ku mi ło ści mo że stać się roz pacz (s. 66), któ -
ra wska zu je na brak re la cji oso bo wych – ból osa mot nie nia, bez sens
ist nie nia, pust kę eg zy sten cjal ną. Ro la mi ło ści w pe da go gi ce jest
fun da men tal na – pe da go gi ka bo wiem za kła da ko niecz ność wła ści -
wych re la cji oso bo wych (dziec ko -ro dzic, wy cho wa nek -wy cho waw -
ca, uczeń -na uczy ciel).

Jed nym z naj więk szych nie bez pie czeństw bra ku mi ło ści jest po -
sta wa re sen ty men tu. Au tor przed sta wia po glą dy trzech fi lo zo fów:
Frie dri cha Nie tz sche go, Ma xa Sche le ra oraz ks. Ka ro la Woj ty ły. Re -
sen ty ment za wie ra dwa ele men ty: 1) fał szy we roz po zna wa nie war -
to ści, oraz 2) nie zdol ność do ko na nia wy bo ru obiek tyw ne go do bra
mo ral ne go. W miej sce mi ło ści, two rzą cej wła ści wą re la cję mię dzy -
oso bo wą (re la cja pod mio to wa), po wsta je za zdrość, za wiść, a na wet
nie na wiść do czło wie ka (re la cja uprzed mio to wie nia dru gie go). Nie -
bez pie czeń stwo po sta wy re sen ty men tu ja ko spo so bu by cia sta no wi
jed no z naj wa żniej szych wy zwań wo bec współ cze snej pe da go gi ki i
fi lo zo fii wy cho wa nia (s. 82).

Ko lej nym istot nym za gad nie niem jest wol ność. Ta kże w tej czę -
ści Au tor uka zu je po glą dy So kra te sa, Pla to na, Ary sto te le sa, Epi ku -
ra, Se ne ki, Plo ty na, św. Paw ła, św. Au gu sty na, Mar ci na Lu tra, ma -
te ria li stów, post mo der ni stów, spi ry tu ali stów, Do sto jew skie go. Kon -
se kwent nie uka zu je sta no wi sko re ali stycz nej fi lo zo fii to mi zmu kon -
se kwent ne go, we dług któ re go wol ność to ro zum na i zde cy do wa na
wier ność praw dzie i do bru (s. 91). Re alizm od rzu ca po glą dy gło szą -
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ce z jed nej stro ny peł ne zde ter mi no wa nie czło wie ka, z dru giej cał -
ko wi tą je go do wol ność. Au tor kry tycz nie usto sun ko wu je się do pro -
po zy cji mark si stow skiej, a ta kże nur tów spi ry tu ali stycz no -li be ral -
nych (s. 88). Przy wo łu je po glą dy ks. Ka ro la Woj ty ły (Ja na Paw ła II),
któ ry wol ność łą czył z od po wie dzial no ścią, mi ło ścią oraz tro ską o
do bro osób. Wy cho wa nie ni gdy nie stoi w sprzecz no ści z wol no ści,
lecz prze ciw nie, „wy cho wa nie – pod kre śla Kra sno dęb ski – jest
utrwa le niem w czło wie ku je go wol no ści” (s. 97).

Uka zu jąc zna cze nie na dziei i do bra w fi lo zo fii wy cho wa nia Au -
tor zwra ca uwa gę na fi lo zo fię ks. Jó ze fa Ti sch ne ra. Świat py tań eg -
zy sten cjal nych, roz wa ża nych w po le mi ce z fi lo zo fa mi zwłasz cza
dwu dzie sto wiecz ny mi, wska zu je na wa żność i pierw szeń stwo za -
gad nień re al nych, two rzą cych ra my na sze go świa ta, przed wszel ki -
mi uję cia mi abs trak cyj ny mi. Ti sch ne row ska fi lo zo fia do bra – aga -
to lo gia, w któ rej Do brem są przede wszyst kim Bóg i Czło wiek, po -
twier dza wa żność nor my per so na li stycz nej Ka ro la Woj ty ły. Do bro,
Praw da, Pięk no są źró dłem Na dziei czło wie ka, ta kże gdy cho dzi o
fi lo zo fię wy cho wa nia – pa ide ię.

Ży cie praw dzi we, któ re Ti sch ner wią zał z wy bo rem i urze czy -
wist nia niem Do bra, pro wa dzi do re flek sji po świę co nej na ucza niu
ks. Ka ro la Woj ty ły – Ja na Paw ła II. Myśl to mi stycz na zo sta je tu
wzbo ga co na o roz wa ża nia fe no me no lo gicz ne (s. 114). Jan Pa weł II
– wy ja śnia dr Kra sno dęb ski – pod kre śla zna cze nie czło wie ka, ja ko
by tu re flek syj ne go, zdol ne go do prze ży wa nia sie bie i swo ich czy -
nów i co wię cej, zdol ne go do do ko ny wa nia oce ny wła sne go po stę -
po wa nia. Pa ide ię Jan Pa weł II ro zu mie ja ko mi łość, urze czy wist nia -
ją cą się w czy nach mi ło ści. Czło wiek ja ko byt re flek syj ny nie dą ży
do wie dzy ja ko ce lu, lecz ce lem tym jest dzia ła nie – do bry czyn. To,
co nie zwy kle tu taj istot ne to re flek sja po świę co na ana li zie ży cia w
spo łe czeń stwie. Wła ści wym spo so bem by cia we wspól no cie jest
obec ność, uczest nic two. Ży cie w spo łe czeń stwie wska zu je na wa gę
dzia łal no ści za wo do wej. Pra ca ludz ka, ja ko spo tka nie osób (w sen -
sie pod mio to wym), sta je się na praw dę mo żli wa dzię ki wie dzy i
dzia ła niu w ra mach tzw. ety ki za wo do wej. Za gro że niem jest po sta -
wa alie na cji, nie obec no ści we wspól no cie, któ ra mo że być kon for -
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mi zmem, al bo uni kiem. Wszyst kie te aspek ty są istot ne z punk tu
wi dze nia wy cho waw cze go – dą że nia do peł ne go roz wo ju oso by.

Wa żnym z ko lei za gad nie niem jest py ta nie: czy fi lo zo fia pe da -
go gi ki, któ ra od wo łu je się do tra dy cji to mi stycz nej jest wła ści wa?
Au tor cie ka wie pre zen tu je w tej czę ści to mizm, przed sta wia krót ką
hi sto rię te go nur tu, a ta kże oma wia po wsta łe od mia ny fi lo zo fii to -
mi stycz nej, zwra ca jąc przy tym uwa gę na zna cze nie pol skich to mi -
stów. Zwra ca ta kże uwa gę na oświe ce nio wy prze sąd, o tzw. ciem no -
cie śre dnio wie cza, któ ry ode grał nie szczę sną ro lę w dzie jach. Za gu -
bio nym skar bem śre dnio wie cza był i jest – zda niem dra Mi ko ła ja
Kra sno dęb skie go – re alizm, a wraz z nim świa do mość wspól no ty.
Kon se kwen cją od da le nia od re ali zmu był scep ty cyzm, sa mot ność,
alie na cja, pe sy mizm. Wła ści wą fi lo zo fię wy cho wa nia mo żna
przed sta wić wów czas, gdy punk tem wyj ścia bę dzie fi lo zo fia re ali -
stycz na – współ cze sna fi lo zo fia re ali stycz na w po sta ci to mi zmu
kon se kwent ne go.

Czy ta ka pe da go gi ka, opar ta w grun cie rze czy na fi lo zo fii śre -
dnio wiecz nej (św. To ma sza) w świe cie no wo cze snym, któ ry gło si
po sta wę to le ran cji, la ic ko ści, neu tral no ści, nie jest z gó ry ska za na
na nie po wo dze nie? Ja ko od po wiedź Au tor przed sta wia krót ką hi sto -
rię ate izmu i po wo łu je się na przy kła dy pe da go gi ki bez Bo ga i ich
kon se kwen cji. Re flek sję tę koń czy py ta niem, od wo łu jąc się do Czy -
tel ni ka: „Mark sizm i tak zwa na wol ność sło wa w ZSRR czyż nie
sta no wią wy star cza ją ce go przy kła du, aby otwo rzyć oczy?”

Ostat nia część roz wa żań za wie ra py ta nie o pa ide ię w prze strze -
ni po li tycz nej. Au tor uka zu je dwa zna cze nia sło wa po li ty ka: 1) ja ko
dą że nie do zdo by cia i utrzy ma nia wła dzy i 2) ja ko tro skę o do bro
wspól ne (s. 169). Cno tą naj wa żniej szą jest tu taj roz trop ność, któ ra
ozna cza: 1) pa mięć o hi sto rii, dzie dzic twie, tra dy cji, 2) ro zu mie nie
te raź niej szo ści, 3) zdol ność wy słu cha nia dru gie go, oraz 4) wła ści -
we pro gno zo wa nie, prze wi dy wa nie. W ró żni cy mię dzy po li ty kiem a
mę żem sta nu (s. 171) wy raź nie mo żna do strzec ide ał wła ści we go
dą że nia w fi lo zo fii wy cho wa nia po li tycz ne go.
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Ksią żka dra Mi ko ła ja Kra sno dęb skie go, przy współ pra cy
Krzysz to fa Ar se no wi cza i Paw ła Man del skie go oraz p. Bar ba ry Fal -
kow skiej W po szu ki wa niu du cho wej ele gan cji to uda na pró ba głę bo -
kiej, za wie ra ją cej bo gac two wie dzy, prze po jo nej tro ską o czło wie ka
współ cze sne go, re flek sji fi lo zo ficz no -pe da go gicz nej. Na pod kre śle -
nie za słu gu je wspa nia le do bra na kom po zy cja po szcze gól nych te -
ma tów, któ re two rzą spój ną ca łość, prze cho dząc płyn nie do ko lej -
nych wąt ków. Szcze gól nym wa lo rem ksią żki jest ta kże to, o czym
już wspo mnia no, a mia no wi cie jej fi lo zo ficz ny cha rak ter – swo ista
ele gan cja, któ ra nie po zo sta je bez wpły wu na upra wę ro zu mu, wo li
i uczuć – na pa ide ię du cho wej ele gan cji. Na uwa gę za słu gu je ta kże
za miesz czo ny w anek sie Hołd zło żo ny Mi strzo wi: Pro fe sor Mie czy -
sław Go gacz i je go dzie ło. 

Ksią żka Mi ko ła ja Kra sno dęb skie go jest nie tyl ko lek tu rą cie ka -
wą, ale przede wszyst kim ksią żką war to ścio wą i mą drą, god ną po -
le ce nia wszyst kim, któ rym bli skie są idee hu ma ni zmu i pa idei.

Ste fan Sza ry

Mi ko łaj Kra sno dęb ski, Za rys dzie jów ateń skiej hi sto rii wy cho wa nia.
Pa ide ia od So kra te sa do Ze no na, War sza wa 2011, ss. 188, ISBN:
978-83-7641-576-5 (Ma rek Ja strzęb ski: Mi ko łaj Kra sno dęb ski,
Outli ne of Athe nian hi sto ry of edu ca tion. Pa ide ia from So cra tes to
Ze non, War sza wa 2011, p. 188, ISBN: 978-83-7641-576-5)

Au tor rze czo nej pra cy pod jął się jej – mó wi we wstę pie – ja ko
hi sto ryk fi lo zo fii. Nie wąt pli wie bra ku je w pol skiej na uce opra co -
wa nia pro ble mu hi sto rii wy cho wa nia z per spek ty wy hi sto rii fi lo zo -
fii. Uzu peł nie nie tej lu ki – jak są dzę – sta no wi o szcze gól nej war to -
ści re cen zo wa ne go dzie ła.
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O wy cho wa niu z per spek ty wy hi sto rii fi lo zo fii
W punk cie wyj ścia au tor przyj mu je re alizm me ta fi zycz ny i po -

znaw czy oraz plu ra lizm, co wią że się rów nież z za sto so wa niem me -
tod na uko wych ty po wych dla te go ty pu po sta wy fi lo zo ficz nej. W
war stwie ana li zy tek stów wi dać wpływ Étien ne'a Gil so na, Ste fa na
Swie żaw skie go i Mie czy sła wa Go ga cza, na któ rych au tor po wo łu je
się zresz tą we wstę pie. W in ter pre ta cji po glą dów ateń skich fi lo zo -
fów Mi ko łaj Kra sno dęb ski czę sto ko rzy sta rów nież z ana liz Gio van -
nie go Re ale, Pier re'a Ha do ta oraz Wer ne ra Ja ege ra. Wszyst ko to są
za cne wzor ce. Po chwa lić na le ży jed nak Mi ko ła ja Kra sno dęb skie go
nie za wy bór au to ry te tów w za kre sie hi sto rii fi lo zo fii, ale – przede
wszyst kim – za nie na gan ne po słu gi wa nie się warsz ta tem hi sto ry ka
fi lo zo fii. Dzię ki te mu w re cen zo wa nym dzie le kon cep cja pa idei
czo ło wych fi lo zo fów ateń skich zo sta ła przed sta wio na w kon tek ście
przyj mo wa nych przez nich kon cep cji me ta fi zycz nych, an tro po lo -
gicz nych, etycz no -ak sjo lo gicz nych oraz epi ste mo lo gicz nych. Do -
tych cza so we opra co wa nia tyl ko frag men ta rycz nie od no si ły kon cep -
cje wy cho wa nia wy pra co wa ne w kla sycz nym an ty ku do ich fi lo zo -
ficz nych fun da men tów. W re cen zo wa nej pra cy ma my na to miast do
czy nie nia z rze czy wi stą „pró bą re kon struk cji” fi lo zo fii wy cho wa nia
czo ło wych ateń skich fi lo zo fów na pod sta wie ca ło kształ tu ich dzia -
łal no ści fi lo zo ficz nej. Przed mio tem for mal nym jest tu taj pa ide ia
ro zu mia na ja ko „po wsta ły w sta ro żyt nej Gre cji fe no men in te gral ne -
go wy cho wa nia i wy kształ ce nia czło wie ka”.

Pod ręcz nik czy mo no gra fia?
Re cen zo wa na ksią żka skła da się z sze ściu roz dzia łów, wstę pu

oraz za koń cze nia. Na kar tach ko lej nych roz dzia łów przed sta wio no
fi lo zo fię wy cho wa nia So kra te sa, Pla to na, Ary sto te le sa, Dio ge ne sa
z Sy no py, Epi ku ra oraz Ze no na z Ki tion. Ca łość uzu peł nia słow nik
au to rów sta ro żyt nych, w któ rym mo że my prze czy tać bio gra fię oko -
ło sześć dzie się ciu po sta ci sta ro żyt nej kul tu ry, po li ty ki i na uki. 

Au tor przyj mu je, że je go dzie ło jest opra co wa niem pod ręcz ni -
ko wym. Fak tycz nie, speł nia ono wszel kie kry te ria sta wia ne te go ty -
pu pra com. Jest przy stęp ne ję zy ko wo nie tyl ko dla spe cja li stów od
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teo rii wy cho wa nia czy fi lo zo fii sta ro żyt nej (mię dzy in ny mi z te go
po wo du pra cę tę war to po le cić wszyst kim stu den tom in te re su ją cym
się fi lo zo fią, na uka mi spo łecz ny mi czy pe da go gi ką). Na koń cu ka -
żde go z roz dzia łów – dla wy go dy czy tel ni ka – sta wia ne są pro ble -
mo we py ta nia uła twia ją ce opra co wa nie prze czy ta ne go ma te ria łu.
Rów nież wspo mnia ny słow nik au to rów sta ro żyt nych pod no si war -
tość dy dak tycz ną re cen zo wa ne go dzie ła.

Na le ży jed nak pod kre ślić, że Za rys dzie jów ateń skiej hi sto rii
wy cho wa nia w pew nym sen sie wy kra cza po za ty po wą for mę pod -
ręcz ni ko wą. Mi ko łaj Kra sno dęb ski nie tyl ko stresz cza naj wa żniej -
sze po glą dy oma wia nych fi lo zo fów, ale rów nież kry tycz nie oce nia
ich treść (sta ran nie roz dzie la jąc przy tym część opi so wą od oce nia -
ją cej, co rów nież na le ży pod kre ślić), a ta kże po dej mu je dys ku sję te -
za mi in nych ba da czy (H.I. Ma rou). Po nad to, sta ra się oma wiać ak -
tu al ne usta le nia ba daw cze w kwe stii sta nu ba dań nad tek sta mi źró -
dło wy mi. Wszyst ko to jest mo żli we – po wtórz my to – dzię ki nie na -
gan ne mu warsz ta to wi hi sto ry ka fi lo zo fii, któ ry pre zen tu je au tor re -
cen zo wa ne go dzie ła.

Wszyst ko to po ka zu je, że au tor mógł na pi sać Za rys dzie jów
ateń skiej hi sto rii wy cho wa nia ja ko mo no gra fię, świa do mie jed nak
te go nie uczy nił. Wąt pli wo ści i nie jed no znacz no ści in ter pre ta cyj ne
sy gna li zo wa ne choć by przez hi sto ry ków fi lo zo fii przy wo ły wa ne są
tu taj wy łącz nie w stop niu ade kwat nym do ce lu za ło żo ne go we
wstę pie. Mi ko łaj Kra sno dęb ski przyj mu je per spek ty wę fi lo zo fii re -
ali stycz nej i z tej per spek ty wy ba da przy czy ny i kon se kwen cje teo -
rii pe da go gicz nych grec kich fi lo zo fów. 

„Ist nie je wy łącz nie wy cho wa nie fi lo zo ficz ne”
Zre kon stru owa na fi lo zo fia wy cho wa nia ateń skich kla sy ków

pro wa dzi au to ra re cen zo wa ne go dzie ła do na stę pu ją cych wnio -
sków: 

– Nie na le ży od ry wać wy cho wa nia od je go dzie jów oraz fi lo zo -
ficz nych przed za ło żeń na któ rych się ono opie ra. W tym sen -
sie „od po wie dzi za pro po no wa ne przez So kra te sa, Pla to na,

174 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 4/2012

pedagogiczne 4_8_zeszyty naukowe 2.qxd  2013-01-18  10:08  Page 174



Ary sto te le sa, Epi ku ra i Ze no na są wciąż ak tu al ne”.
– Mi mo wie lu ró żnic, wspól nym mia now ni kiem ateń skie go wy -

cho wa nia by ła tro ska o pro ble ma ty kę mo ral ną, cze go brak jest
w wy cho wa niu współ cze snym.

– Wśród naj istot niej szych przed za ło żeń fi lo zo ficz nych ateń skiej
hi sto rii wy cho wa nia na le ży wy mie nić pla toń ski ide alizm i
ary sto te le sow ski re alizm, któ re wy zna cza ją głów ne kie run ki
roz wo ju in te lek tu al ne go Eu ro py. Do dzi siej sze go dnia na
płasz czyź nie epi ste mo lo gicz nej, i on to lo gicz nej opi su ją one
ludz kie po zna nie i by to wa nie. „Współ cze sna teo ria wy cho wa -
nia nie jest zwol nio na z tych przed za ło żeń, stąd mu si opo wie -
dzieć się po stro nie ide ali zmu lub re ali zmu”.

Osta tecz nie – stwier dza au tor - nie ma wy cho wa nia i edu ka cji
bez fi lo zo fii.

Pod su mo wa nie
Za rys dzie jów ateń skiej hi sto rii wy cho wa nia Mi ko ła ja Kra sno -

dęb skie go wy pa da uznać za cen ne uzu peł nie nie do stęp nej w ję zy -
ku pol skim pod ręcz ni ko wej wie dzy na te mat pa idei ateń skiej. We
wstę pie au tor za strze ga, że po zy tyw na re cep cja ni niej szej ksią żki
mo że go skło nić do kon ty nu acji po dej mo wa nej w niej pro ble ma ty -
ki w po sta ci opra co wa nia dal szych dzie jów hel leń skiej i rzym skiej
pa idei oraz pa idei wie ków śred nich. Z per spek ty wy czy tel ni ka i re -
cen zen ta Za ry su dzie jów ateń skiej hi sto rii wy cho wa nia zde cy do wa -
nie po pie ram ten po mysł. Mam na dzie ję, że ni niej sza re cen zja za -
chę ci au to ra do je go re ali za cji.

Marek Jastrzębski 
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Éttienne Gilson Etyka Studiów Wyższych1 (The ethics of  higher of
studies) 

Uczo ność (scho lar ship) nie po le ga przede wszyst kim na ilo ści
wie dzy, ja ką czło wiek dys po nu je, lecz na dro dze, na któ rej ją zdo by -
wa; i chciał bym na ra zie zo sta wić was z tą my ślą, ale do po wie dzieć
od ra zu, że praw dzi wym uczo nym jest za sad ni czo czło wiek, któ re -
go ży cie in te lek tu al ne jest czę ścią i udzia łem je go ży cia mo ral ne go.
In ny mi sło wy uczo ny jest czło wie kiem, któ ry zde cy do wał raz na za -
wsze wno sić wy ma ga nia su mie nia (mo ral con scio usness) do swo -
je go ży cia in te lek tu al ne go. Je śli zro bi cie to na tych miast, je śli we -
źmie cie to zo bo wią za nie i wska zów kę do swo je go ży cia, to już sta -
nie cie się praw dzi wy mi na ukow ca mi. Je śli zro bi cie to bar dziej sta -
ran nie niż zro bił to wasz na uczy ciel, od ra zu za cznie cie być lep szy -
mi niż on na ukow ca mi i znaj dzie cie się na je dy nej dro dze pro wa -
dzą cej do wszech stron nej i głę bo kiej uczo no ści.

Pierw szą cno tą, któ rą na ło ży cie na sie bie przez pod ję cie ta kie -
go kro ku, bę dzie in te lek tu al na uczci wość (in tel lec tu al ho ne sty).
Do sko na le wie my, czym jest mo ral na uczci wość (mora l ho ne sty) 
i za nic w świe cie nie mo gli by śmy so bie po zwo lić na zgrze sze nie
prze ciw ko niej. In te lek tu al na uczci wość jest o wie le mniej zna ną
cno tą, a stu dia wy ższe ma ją wła śnie uczyć te go, czym ona jest. Mo -
ral na uczci wość, w grun cie rze czy jest su mien nym uwzględ nia niem
za sad spra wie dli wo ści; in te lek tu al na uczci wość jest su mien nym
uwzględ nia niem praw dy. (...)

Wy star czy tyl ko, że we źmie cie rze czy wi ście rze tel ną ksią żkę,
rze czy wi ście rze tel ną lek tu rę, rze czy wi ście rze tel ną roz pra wę na -
uko wą, a bę dzie cie mo gli zo ba czyć, że ca ły ten wy kaz cy ta tów, na -
wią zań, fak tów, do ku men tów i ob ser wa cji jest tam tyl ko dla te go, że

1 Pierwotnie artykuł został opublikowany w Harvard Alumni Bulletin, 30 (1927) 5.
Następnie został wydany jako skrót wypowiedzi E. Gilsona (stąd wielokropki w środku
tekstu) nakładem Bulletin of the American Association of University Professors 14(1928)
3, s. 208-210. To ostatnie wydanie stanowiło podstawę tłumaczenia. E. Gilson przedstawił
swoje stanowisko w dyskusji na temat charakteru kształcenia uniwersyteckiego sugerując
postawę intelektualnej uczciwości jako pryncypium działań dydaktycznych i badawczych.
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by ło czymś mo ral nie nie mo żli wym by je po mi nąć. Praw dzi wy
uczo ny, któ ry da je wam bi blio gra fię, bę dzie z pew no ścią da wał
wam ty tu ły wszyst kich ksią żek, któ re prze czy tał do ty czą cych da ne -
go za gad nie nia i tyl ko te ty tu ły. Nie jest on czło wie kiem, któ ry cy -
tu je ksią żkę, któ rej ni gdy nie uży wał al bo uży wa ksią żki, któ rej ni -
gdy nie cy to wał. Nie bę dzie te go ro bił, po nie waż uwa ża, że je go
czy tel nik po sia da pra wo do te go by wie dzieć skąd po cho dzą in for -
ma cje i gdzie mo żna zdo być na ten te mat ich wię cej. Praw dzi wy
uczo ny ni gdy nie po wie, że ja kiś czło wiek na pi sał to a to zda nie bez
do da nia w tym sa mym cza sie, gdzie to na pi sał. Nie dla te go, że to le -
piej wy glą da gdy spo rzą dzi się przy pi sy i wska że od nie sie nia, ale
dla te go, że ma my pra wo do spraw dze nia te go cy ta tu i zo ba cze nia,
czy w ory gi nal nym kon tek ście da ne zda nie bę dzie po sia da ło tak sa -
mo wie le zna czeń, jak wie le po sia da w sy tu acji w któ rej zo sta ło
wy rwa ne z te go kon tek stu. Je śli je ste ście praw dzi wy mi na ukow ca -
mi i za pi su je cie ten cy tat dla mnie, to nie pi sze cie te go z pa mię ci z
ry zy kiem zmia ny jed ne go sło wa al bo dwóch w tym cy ta cie. Po nie -
waż przez zmia nę te go sło wa mo że cie zmie nić zna cze nie i na rzu cić
ko muś to, cze go ni gdy nie po wie dział a mnie sa me mu na rzu ca cie
fał szy we mnie ma nie, że ten czło wiek po wie dział to, cze go fak tycz -
nie nie zro bił. Dla in te lek tu al nej uczci wo ści nie ma żad nych nie -
istot nych szcze gó łów jak rów nież i dla mo ral nej uczci wo ści. (...)

Nie mo gę się zgo dzić, że ilość mo że być uzna wa na za nie istot -
ną. Al bo wiem daj cie mi ja kość, a ilość bę dzie na stę po wać z ko -
niecz no ści, wła śnie roz po czy na cie lub wzmac nia cie mo ral ną
spraw ność za ka żdym ra zem gdy po stę pu je cie we wła ści wy spo sób.
Z cza sem przez po wta rza nie tych sa mych wy sił ków osią gnie cie
pew ne na gro ma dze nie wie dzy, a ona bę dzie mo gła być roz wa ża na
ja ko ko niecz ny wy nik wa szej wy trwa ło ści w in te lek tu al nej uczci -
wo ści. (...)

Pra wie skoń czy łem, jed nak to, co jest naj trud niej sze do po wie -
dze nia jesz cze nie zo sta ło po wie dzia ne. Tak jak w bo le snej chi rur -
gicz nej ope ra cji, po sta ram się ująć to krót ko i prze brnąć przez tę
kwe stię tak szyb ko, jak to mo żli we. Jest pew na re cep ta na utrzy ma -
nie uwa gi i zdo by cie serc współ cze snych mło dych lu dzi, mia no wi cie

177Recenzje, sprawozdania, varia

pedagogiczne 4_8_zeszyty naukowe 2.qxd  2013-01-18  10:08  Page 177



za chę ce nie ich do znisz cze nia sta rych za sad i sta ro żyt nych bo żków.
Je że li po wie cie im, że oni są do sko na le wol ny mi umy sła mi wo bec
do sko na łe go no we go świa ta i do da cie, je śli tak wy bie rze cie, że oni
ma ją pra wo, ba, obo wią zek, roz dep ty wać wszyst kie sta re nor my po -
stę po wa nia i wie dzy i usta lać pod sta wy dla no wych – je ste ście bar -
dzo bli scy wy gra nia ich apro ba ty. Nie ste ty, je że li cza sa mi za fał szo -
wa li ście do bra że by oka zać się do bry mi sprze daw ca mi, na byw cy, na
ogół po ja wią się wcze śniej czy póź niej, i nie ste ty ku pią je. To, co ja
po wi nie nem za le cić wam – to prze ciw nie – bar dzo nie do ce nia na,
po gar dza na a na wet nie po pu lar na cno ta, mia no wi cie uczci wość.
Ubierz my to w bar dziej no wo cze sne okry cie i na zwij my ją po słu -
szeń stwem praw dzie, lub je śli dba cie o bar dziej fa cho we ter mi ny –
„obiek tyw no ścią”. Po le cam to wam z ry zy kiem ura że nia was dzi siaj,
lecz z na dzie ją zdo by cia wa szej apro ba ty w przy szło ści. (...)

Z pew no ścią to był je den z prze są dów, że wszyst ko co by ło sta -
re by ło praw dą; ale my te raz cier pi my od prze ciw ne go, ale nie mniej
nie bez piecz ne go za bo bo nu, że wszyst ko co jest sta re jest fał szem i
wszyst ko co jest no we jest praw dą. W rze czy wi sto ści czas nie ma
związ ku z praw dą. No wa praw da mo że i mu si za stę po wać sta re błę -
dy, ale nie mo że za stę po wać sta rych prawd. Je że li wy ma cie ra cję
mó wiąc, że nic nie jest praw dą za nim nie sta ło się to praw dą dla
was, to nie zna czy, że jest to praw da, po nie waż praw da sta ła się wa -
szą wła sną praw dą; prze ciw nie to sta ło się wa sze po nie waż by ło,
jest i bę dzie praw dą dla ka żde go ludz kie go umy słu po nie waż jest
zdol ny do uchwy ce nia jej.

Te raz wy obraź my so bie uni wer sy tet, w któ rym ka żdy stu dent
pro wa dził by swo je ca łe stu dia zgod nie z za sa da mi ści słej mo ral nej
uczci wo ści, miał by umysł otwar ty na sta re praw dy i przy go to wy wał
sie bie do od kry cia no wych prawd. Uni wer sy tet nie był by trak to wa -
ny ja ko zwy kłe przed szko le dla przy szłych uczo nych, ale już ja ko
miej sce spo tka nia mło dych uczo nych zo bo wią za nych do dzia ła nia
na rzecz wiel ko ści ich uni wer sy te tu i kra ju. (...)

tłum. M. Zem brzu ski
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In for ma cje dla au to rów

ZES ZY TY NA UKO WE
SZKO ŁY WY ŻS ZEJ PRZY MIER ZA RO DZIN 

W WARS ZA WIE
SE RIA PE DA GO GICZ NA

ROCZ NIK

ZES ZY TY NA UKO WE SZKO ŁY WY ŻS ZEJ PRZY MIER ZA
RO DZIN W WARS ZA WIE SE RIA PE DA GO GICZ NA są pi smem
na uko wym po świę co nym pro ble ma ty ce wy cho wa nia. 

Se ria Pe da go gicz na wcho dzi w skład ze spo łu Ze szy tów Na uko -
wych wy da wa nych w Szko le – geo gra ficz no -tu ry stycz nych, po lo ni -
stycz nych i hi sto rycz nych (stąd po dwój na nu me ra cja Ze szy tów:
ogól na oraz po szcze gól nej se rii). 

Ce lem pe rio dy ku jest dys ku sja na te mat re ali stycz ne go wy cho -
wa nia, fi lo zo fii i teo rii wy cho wa nia. Tym sa mym pró ba po le mi ki ze
współ cze sną my ślą pe da go gicz ną.  W pe rio dy ku po ru sza się te ma -
ty do ty czą ce wy zwań sto ją cych przed współ cze snym wy cho wa -
niem, ale rów nież się ga do „skarb ca” wie dzy i do świad cze nia ja kim
jest grec ka i rzym ska pa ide ia. Oma wia się za tem za rów no pro ble -
ma ty kę przed za ło żeń fi lo zo ficz nych teo rii wy cho wa nia oraz po dej -
mu je się in ter pre ta cji pro ce su kształ to wa nia po ten cjal no ści czło wie -
ka, czy li je go fi zycz no -du cho we go roz wo ju. 

Pe rio dyk roz sy ła się do wy daw nictw bi blio gra ficz nych w Pol -
sce, Bi blio te ki Na ro do wej oraz do wa żniej szych bi blio tek i ośrod -
ków na uko wych, któ re zaj mu ją się ba da nia mi z za kre su wy cho wa -
nia czło wie ka. 
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Au tor prze pro wa dza jed ną ko rek tę swo je go tek stu, zwy kle
pierw szą.

Au tor otrzy mu je 2 eg zem pla rze au tor skie pi sma. 
Ma te ria łów nie za mó wio nych Re dak cja nie zwra ca.
Re dak cja za strze ga so bie pra wo do od rzu ce nia tek stu lub

umiesz cze nia go w in nym nu me rze.

Pe rio dyk jest re cen zo wa ny. 

Spo sób przy go to wa nia tek stu:

1. W ZN SWPR SE RIA PE DA GO GI KA pu bli ku je się tek sty nie
prze kra cza ją ce 20 str. znor ma li zo wa ne go ma szy no pi su, w edy to -
rze WORD MS Of fi ce (za le ca się Word 2003). Wiel kość czcion -
ki: 12 pkt.; od stęp po mię dzy wier sza mi: 1,5 (rów nież w przy pi -
sach); za le ca się sto so wa nie znor ma li zo wa nych mar gi ne sów, po
2,5cm.  

2. Ar ty kuł wi nien otwie rać abs trakt (do pół stro ny znor ma li zo wa ne -
go ma szy no pi su).

3. Tekst na le ży opa trzyć krót kim stresz cze niem w jed nym z ję zy -
ków kon gre so wych (do pół stro ny ma szy no pi su). Prze tłu ma czyć
na le ży rów nież ty tuł ar ty ku łu.

4. Do re dak cji mo żna do star czyć tekst w wer sji elek tro nicz nej (ma il
po da ny jest po ni żej).  Ist nie je mo żli wość prze sła nia tek stu w
wer sji tra dy cyj nej: wy dru ku oraz elek tro nicz ną wer sję tek stu na
pły cie CD (na po da ny po ni żej ad res Re dak cji). Wy druk wi nien
być jed no stron ny, czy tel ny na bia łym pa pie rze for ma tu A4. W
wy dru ku nie do pusz cza się od ręcz nych uzu peł nień. 

5. Pierw szą stro nę na le ży roz po cząć od imie nia i na zwi ska Au to ra.
W przy pi sie dol nym ko rzy sta jąc z od sy ła cza w for mie„*” na le ży
po dać jed nost kę afi lia cyj ną; ewen tu al nie: e -ma il lub stro nę www.
Od no we go wier sza, wy środ ko wa ny i po gru bio ny ty tuł pra cy.

6. Pod ty tu łem ar ty ku łu na le ży w wy pi sać roz dzia ły i pod roz dzia ły
umiesz czo ne w tek ście. 

7. Au to rzy pro sze ni są o po da nie swo ich da nych do wia do mo ści Re -
dak cji (ad res do ko re spon den cji, te le fon, e -ma il). 
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Spo sób cy to wa nia:

1. Za le ca się sto so wa nie przy pi sów na do le stro ny.
2. W przy pad ku cy to wa nia ksią żki: ini cjał imie nia, na zwi sko,

na zwę pra cy, wraz w pod ty tu łem, miej sce i rok wy da nia (bez na -
zwy wy daw nic twa), stro ny. Np. M. No wak, Pod sta wy pe da go gi ki
otwar tej, Lu blin 1999, s. 55.

3. W przy pad ku cy to wa nia ar ty ku ły z cza so pi sma: ini cjał imie -
nia, na zwi sko, ty tuł ar ty ku ły kur sy wą, na zwa cza so pi sma w cu dzy -
sło wie, rocz nik, nu mer oraz rok wy da nia w na wia sie, nu me ry stron.
Np. A. An drze juk, Mie czy sła wa Go ga cza do cho dze nie do pe da go -
gi ki, „Stu dia Phi lo so phiae Chri stia nae” 32 (1996) 2, s. 77-104.

4. W przy pad ku cy to wa nia z pra cy zbio ro wej: ini cjał imie nia,
na zwi sko, ty tuł ar ty ku łu kur sy wą, znak ‘w:’, na zwa pra cy zbio ro -
wej, pod skró cie ‘red.’ ini cjał imie nia i na zwi sko re dak to ra lub
re dak to rów, miej sce i rok wy da nia (bez na zwy wy daw nic twa),
stro na. Np. T. Ga dacz, Wy cho wa nie ja ko spo tka nie osób, w: Wy -
cho wa nie per so na li stycz ne. Wy bór tek stów, red. F. Adam ski, Kra -
ków 2005, s. 213-221.

5. W przy pad ku cy to wa nia pra cy tłu ma czo nej na ję zyk pol ski:
po dać po skró cie ‘tłum.’ ini cjał imie nia i na zwi sko tłu ma cza. Np.
W. Bre zin ka, Wy cho wa nie i pe da go gi ka w do bie prze mian kul tu -
ro wych, tłum. J. Ko cha no wicz, Kra ków 2005.

6. W przy pad ku ko lej ne go cy to wa nia tej sa mej po zy cji na le ży sto -
so wać skrót ‘dz. cyt.’ umiesz czo ny po ini cja le imie nia i na zwi sku
au to ra.

7. Od wo ła nie do po zy cji sto so wa nej w przy pi sie bez po śred nio po -
prze dza ją cym sto su je się sło wo: „Ta mże”.

8. W przy pad ku na stę pu ją cych bez po śred nio po so bie od wo łań do
ró żnych prac te go sa me go au to ra sto su je się sło wo: „Te nże”.

9. Na koń cu ar ty ku łu na le ży umie ścić bi blio gra fię. 
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RE DAK CJA:

ZES ZY TY NA UKO WE 
SZKO ŁY WY ŻS ZEJ PRZY MIER ZA RO DZIN W WARS ZA WIE

SE RIA PE DA GO GICZ NA

Re dak tor Na czel ny:
Mi ko łaj Kra sno dęb ski: mi kra sno deb ski@tlen.pl

Szko ła Wy ższa Przy mie rza Ro dzin w War sza wie
ul. M. Grze go rzew skiej 10

PL 02-778 War sza wa
tel. +48 22 644 07 97; +48 22 644 04 55

www.swpr.edu.pl
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Wy daw nic two
Szko ły Wy ższej Przy mie rza Ro dzin w War sza wie

www.swpr.edu.pl
swpr@swpr.edu.pl

22 644 07 97

Wy daw nic two SWPR wy da je za rów no ksią żki jak i wy daw -
nic twa cią głe i se ryj ne. Pe łen spis wy da nych po zy cji znaj du je
się na stro nie in ter ne to wej. Ksią żki mo żna za ma wiać dro gą in -
ter ne to wą. Po ni żej znaj du ją się tyl ko wy bra ne po zy cje:

Z za kre su pa mięt ni ków:
• KU CEM NA UR SY NÓW – Iza be la Dzie du szyc ka (2011 r.)
• SPO TKA NI NA DRO DZE – Le szek Star kel (2011 r.)
• CI, O KTÓ RYCH PO WIN NI ŚMY PA MIĘ TAĆ. Fa scy nu ją ce ży cio -

ry sy Po la ków roz sia nych po świe cie, tom I – pod red.
Elżbie ty My ciel skiej -Do wgiał ło (2010 r.)

• CI, O KTÓ RYCH PO WIN NI ŚMY PA MIĘ TAĆ. Fa scy nu ją ce ży cio -
ry sy Po la ków roz sia nych po świe cie, tom II – pod red.
Elżbie ty My ciel skiej -Do wgiał ło (2011 r.)

Z za kre su rozpraw i pod ręcz ni ków:
• POD STA WY ME TE ORO LO GII I KLI MA TO LO GII – Ur szu la Kos sow -

ska -Ce zak (2007 r.)
• BA DA NIA CECH TEK STU AL NYCH OSA DÓW CZWAR TO RZĘ DO WYCH

I WY BRA NE ME TO DY OZNA CZA NIA ICH WIE KU – pod red. Elżbie -
ty My ciel skiej -Do wgiał ło (2007 r.)

• CHE MIA DLA PRZY ROD NI KÓW (dru gie wyd.) – Han na Rem ber -
to wicz (2010 r.)

• CZŁO WIEK I PA IDE IA. RE ALI STYCZ NE POD STA WY FI LO ZO FII WY -
CHO WA NIA (dru gie wyd.) – Mi ko łaj Kra sno dęb ski (2009 r.)
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Z za kre su pu bli cy sty ki spo łecz nej:
• OD PO WIE DZI NA TRUD NE PY TA NIA DZI SIEJ SZE GO ŚWIA TA – pod

red. Elżbie ty My ciel skiej -Do wgiał ło, tom I – VI (2006 –
2011 r.) 

Z za kre su po ezji:
• KIE DY BĘ DĘ DO CIE BIE SZEDŁ – Ma rek An to ni Wa si lew ski

(2010 r.)
• NA GEOGRAFICZNYCH ŚCIEŻKACH ŻYCIA – Joanna Angiel 

(2012 r.)
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