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PRZEDMOWA

„Połowę bowiem zdolności Grzmiący Zeus człowiekowi
Odbiera, którego zagarnęła pora niewoli”

Homer, Odyseja, tłum. L. Siemieński, za: Biblioteka interne-
towa Wolne Lektury, www.wolnelektry.pl.

Coraz częściej można usłyszeć, o zaniku tradycji, tożsamości,
życia duchowego. Współczesną kulturę wydaje się cechować: an-
tyhistorycyzm, niechęć do tradycji, filozoficznego i życiowego
realizmu, negacja integralnej wizji człowieka i jego moralnego
postępowania i wychowania oraz odejście od uprawy intelektu,
woli i charakteru (postawa antyaretologiczna). Jeżeli ta diagnoza
współczesnej kultury jest faktycznie prawdziwa, to czyż nie jest
zasadne powyższe motto z Odysei Homera? 

Na gruncie nauk humanistycznych i nauk społecznych po-
wiela się schemat, dzielący współczesną kulturę na modernizm i
postmodernizm – jako na dwie przeciwstawne sobie intelek-
tualne obozy. Faktycznie postmodernizm podjął poniekąd
słuszną próbę, przezwyciężenie modernistycznego „modelu”
rzeczywiści, sformułowanego przez nowożytną filozofię i naukę,
począwszy od czasu Kartezjusza i jego cogito. Czy jednak ta „de-
konstrukcja” nie prowadzi do duchowej matni?

Nie zdajemy sobie sprawy, że zarówno modernizm, jak i post-
modernizm należą do tradycji ontologicznego i epistemologicz-
nego idealizmu. Dlatego ich alternatywą jest filozofia realistyczna
(znana również jako „filozofia klasyczna”) i wyrosła na niej per-
sonalistyczna myśl pedagogiczna. Jej to właśnie zostały poświę-
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cone recenzowane w periodyku książki Barbary Kiereś (U pods-
taw pedagogiki personalistycznej. Filozoficzny kontekst sporu 
o wychowanie) i Dariusza Zalewskiego (Nieposłuszne dzieci, po-
słuszni rodzice). Realizm filozoficzny na gruncie teorii cywilizacji
i utopizmu omawia z kolei Łukasz Stefaniak, dopełniając w ten
sposób ujęcie powyższych autorów. Recenzja jego książki (Uto-
pizm: źródła myślowe i konsekwencje cywilizacyjne) też została
zamieszczona w niniejszym tomie „Zeszytów”. Z  racji na to, że
współcześnie zanika potrzeba kontemplacji i uprawy intelektu,
postanowiłem opublikować swój referat poświęcony temu za-
gadnieniu (By powrócić do klasycznej kontemplacji rzeczywiści).
Podzielam przekonanie, że w obliczu kryzysu współczesnej kul-
tury konieczny jest powrót do tego, co stanowi jej duchową pod-
stawę – cywilizacji łacińskiej (Feliks Konieczny), w tym do
filozofii klasycznej1. 

Niniejszy tom został zatem w znacznej części poświęcony tym
zagadnieniom nie wyłączając szeroko rozumianego wychowania
religijnego. Jego rolę i znaczenie podkreśliło wielu filozofów 
i pedagogów (Jacek Woroniecki, Stefan Kunowski, Mieczysław
Gogacz, Marian Nowak). W pierwszym artykule s. Maria Loyola
Opiela na gruncie pedagogiki przedszkolnej wykazuje aktualno-
ści i atrakcyjność pedagogiki Edmunda Bojanowskiego. Z kolei
Michaela Pawlik, która przez 13 lat pracowała i studiowała w In-
diach, analizuje antropozoficzne, hinduistyczne i okultystyczne
założenia etyki i pedagogiki Rudolfa Steinera, konfrontując je ze
stanowiskiem katolickim. Obraz relacji człowieka w małżeń-
stwie, rodzinie, państwie, wspólnocie zakonnej i jego relacji do
Boga w ujęciu Augustyna z Hippony omawia Grzegorz Baczew-
ski. Artykuł ten pomimo odmiennego aspektu badawczego, ko-

10 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

1 Więcej na ten temat pisze K. Jasińska w artykule, Co nam dać może filozofia klasyczna?
„Roczniki Pedagogiczne” t. 7 (43), nr 1 – 2015, s. 47-62.

ZP nr 8 środki 1 do 152:Layout 1  2017-05-12  23:09  Page 10



responduje z pracą Iwony Jabłońskiej poświęconej roli rodziny
w diagnozie i terapii. Z kolei Iryna Ahapava i Andrei Ahapau
przedstawiają koncepcję wychowania w ujęciu Benedykta XVI
– nie tylko jako papieża, ale i wielkiego humanisty, miłośnika św.
Augustyna. Następnie Mateusz Mazurek podjął próbę odpowie-
dzi na pytanie, czy możliwa jest pedagogika neutralna świato-
poglądowo?

W 8 numerze „Zeszytów Naukowych Szkoły Wyższej Przy-
mierza Rodzin – Seria Pedagogiczna” zostały także poruszone
zagadnienia: arteterapii (Andrzej Jasnos), edukacji za pośrednic-
twem Internetu (Nataliya Losyeva, Daria Termenzhy), geronto-
logii (Magdalena Lejzerowicz) oraz uzależnieniu młodzieży
gimnazjalnej od nikotyny (Renata Matusiak, Karolina Sigda). 

Oddając w ręce Czytelników nowy numer pedagogicznych
„Zeszytów”, życzę inspirującej i wartościowej poznawczo lek-
tury.

Styczeń 2017
Mikołaj Krasnodębski

11Przedmowa
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R O Z P R AWY

s. Maria Opiela BDNP*

ASPEKTY TEORII I PRAKTYKI WYCHOWANIA
DZIECKA PRZEDSZKOLNEGO 

– WCZORAJ I DZIŚ1

1. Wstęp. 2. Rozwój teorii wychowania dziecka przedszkolnego. 
3. Wychowanie przedszkolne na gruncie polskim. 4. Wychowanie przed-
szkolne w perspektywie wyzwań współczesności. 5. Integralna pedago-
gika przedszkolna w ujęciu Edmunda Bojanowskiego. 6. Zakończenie

Abstrakt

Zarówno dla pedagogów praktycznie, jak i teoretycznie zorien-
towanych bardzo ważne jest rozumienie istoty wychowania. Prak-
tyka pedagogiczna stanowiła dla Bojanowskiego podłoże do
weryfikacji poznanych teorii i koncepcji wychowania, a na tej pod-
stawie budowanie takiej teorii, która otwarta na integralny rozwój 
i wychowanie dziecka. Rozpatrywał je w perspektywie całego życia
osoby, odnosząc się do podstaw antropologicznych, społeczno-kul-
turowych uwarunkowań i założeń wyrosłych z polskiej tradycji.
Takie podejście pozostaje inspirujące do dalszych przemyśleń i po-
mocne dla twórczego wykorzystania dorobku poprzednich pokoleń
w doskonaleniu wczesnej edukacji we współczesnych warunkach.

* Dr hab., prof. KUL w Katedrze Pedagogiki Chrześcijańskiej, Instytut Pedagogiki na
Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 
e-mail: sloyola@wp.p

1 Artykuł opracowany na podstawie: M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w syste-
mie wychowania Edmunda Bojanowskiego. Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013, s. 181-205.
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Słowa kluczowe: wychowanie, teoria pedagogiczna, praktyka
pedagogiczna, pedagogika przedszkolna, historia wychowania

1. Wstęp

U podstaw pedagogiki przedszkolnej leży wielowiekowa tra-
dycja wychowawcza kształtująca się w różnych ludach, narodach
i kulturach od społeczeństw pierwotnych po czasy nowożytne.
Przedstawiając rys historyczny odnoszę się do dorobku historii
wychowania uwzględniając również refleksję nad dziejami wy-
chowania dokonaną przez Edmunda Bojanowskiego (1814-
1871). Takie ujęcie pozwoli na nowo spojrzeć, jak w miarę
postępu cywilizacyjnego i postępującego rozwoju różnych form
wychowania i oświaty poza środowiskiem rodzinnym rosła po-
trzeba doskonalenia działań wychowawczych i jej podstaw teo-
retycznych.

Od XVIII w. zaczęły w Europie powstawać ochrony, czyli in-
stytucje wczesnego wychowania dzieci. Bojanowski będąc prze-
konanym, że wychowanie wplecione jest w kontekst dziejowy,
podjął analizę dziejów wychowania. Dążył do zrozumienia istoty
procesu powstawania ochron i prowadzonego w nich wychowa-
nia dziecka. Pisał, że ich potrzeba „wynikła z historycznego
postępu rodu ludzkiego, który po przejściu cielesnej epoki sta-
rożytnej, tudzież odwrotnej epoki duchowej średnich i nowszych
wieków, i ze swej wyłączności duchowej zwraca się do żywiołów
starożytnych, i dąży obecnie we wszystkich kierunkach do zrów-
noważenia rzeczonych przeciwieństw”2. Identyfikował nowe kie-
runki postępu ludzkości na tej drodze, by poznać i zrozumieć
współczesne mu podstawy społeczno-kulturowe, z którymi na-
leży się liczyć i które należy wykorzystać.

14 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

2 E. Gigilewicz, M.L. Opiela (red.), Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. In-
edita, t. I, Lublin 2016, s. 612-613.
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2. Rozwój teorii wychowania dziecka przedszkolnego

Tradycje budowania podstaw teorii wychowania dziecka 
w wieku przedszkolnym są bardzo bogate, a powrót do nich od
dziesięcioleci był pożądany i wielokrotnie podejmowane były
takie próby. Teoria ta rozwijała się w szerokich odniesieniach do
europejskiego dorobku oraz specyfiki rodzimych uwarunkowań.
Już w 1960 r. Sabina Lewinowa w swojej książce U początków
polskiej teorii wychowania dziecka w wieku przedszkolnym wy-
raziła ubolewanie, że wciąż jeszcze brak jest rozprawy historycz-
nej, która by wskazała na źródła naszej postępowej myśli
pedagogicznej w tej dziedzinie. Autorka przedstawiła początki
polskiej teorii wychowania przedszkolnego w jej historycznym
rozwoju odnosząc się do twórczości czołowych przedstawicieli
pedagogiki zagranicznej, takich jak J. Locke, F. Fenelon, J. J.
Rousseau i J. B. Basedow, których poglądy znajdują bardzo wy-
raźne odbicie w pracach publicystycznych polskich pedagogów.
Ukazała znaczenie i dzieje Komisji Edukacji Narodowej i Towa-
rzystwa do Ksiąg Elementarnych, jej przedstawicieli, prasy i roz-
praw pedagogicznych zarówno krajowych, jak i zagranicznych.

Od tego czasu pojawiło się też szereg różnorodnych prac his-
toryków wychowania i myśli pedagogicznej takich autorów, jak:
S. Kot, S. Wołoszyn, Ł. Kurdybacha, W. Bobrowska-Nowak, 
R. Stankiewicz, J. Draus, R. Terlecki3 i innych. Jednak nadal ist-
nieją braki, szczególnie w obiektywnym i pełnym ujęciu rozwoju
i rodzimego dorobku teorii wychowania przedszkolnego. Dla-
tego moglibyśmy za S. Lewinową stwierdzić i dzisiaj, że „nie

15s. Maria Opiela Aspekty teorii i praktyki wychowania dziecka przedszkolnego

3 K. Bartnicka, I. Szybiak, Zarys historii wychowania, Warszawa 2001; W. Bobrowska-
Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Warszawa 1983; J. Draus, R. Terlecki, His-
toria wychowania, Tom 2,Wiek XIX i XX, Kraków 2005; S. Kot, Historia wychowania,
t. I i II, Warszawa 1996, Ł. Kurdybacha, Historia wychowania, t. I i II, Warszawa 1965-
7; R. Stankiewicz, Główne tendencje przemian oświatowych w Europie w XIX wieku, 
w: Nowe stulecie dziecka, red. D. Waloszek, Zielona Góra 2001; S. Wołoszyn, Dzieje wy-
chowania i myśli pedagogicznej w zarysie, Warszawa 1964.
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budzi zdziwienia fakt, że większość wychowawczyń przedszkoli
orientuje się w poglądach Fröbla, Decrolego i Montessori, uwa-
żając ich za jedynych twórców teorii wychowania dziecka w
wieku przedszkolnym, nie zna natomiast dziejów postępowej
polskiej myśli pedagogicznej w tym zakresie ani jej wybitnych
przedstawicieli, wielkich prekursorów Fröbla”4. Autorka stara
się wykazać, że podobnie jak francuskie przedszkole współ-
czesne nie wyrosło z freblizmu, montessorizmu czy decrolizmu,
tak i nasze jest produktem własnych koncepcji, własnych poszu-
kiwań, własnych osiągnięć i własnych błędów5. Irena Adamek
zdiagnozowała specyficznie polski dorobek w odniesieniu do
teorii i praktyki powstającego i rozwijającego się systemu wycho-
wania przedszkolnego. Dokonała analizy twórczości wybitnych
pedagogów i oceny ich wkładu w rozwój systemu wychowania
przedszkolnego. Ukazała przy tym dorobek zgromadzeń zakon-
nych, towarzystw, osób świeckich i ich wpływu na powstawanie
i rozwój ochronek oraz empiryczne uzasadnienie ponadczaso-
wych wartości wybranych metod, programów, idei zapoczątko-
wanych na przełomie wieków przez polskich pedagogów6. 

Takie ujęcie kontekstu dorobku ma szczególne znaczenie
współcześnie, kiedy to zauważamy silną tendencję do traktowania
procesu wychowawczego czysto technicznie i funkcjonalnie. Co
prawda podkreśla się, iż nie można traktować dziecka przedmio-
towo, a stosując określone metody ukształtować go w sposób do-
wolny. Niestety, domaganie się neutralności wychowania – jego
koncepcji i placówek edukacyjnych, podcina ich potencjał wy-
chowawczy i negatywnie wpływa na integralny rozwój dziecka,

16 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

4 S. Lewinowa, U początków polskiej teorii wychowania dziecka w wieku przedszkolnym,
Warszawa 1960, s. 4.

5 Tamże, s. 9.
6 Zob. I. Adamek, Przygotowanie dzieci do szkoły w warunkach rozwijającego się wycho-

wania przedszkolnego na ziemiach polskich (druga połowa XIX wieku - 1918 rok), Kraków
1999, s. 16-17.
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gdyż wychowanie musi być oparte na konkretnej koncepcji czło-
wieka i sensu jego życia. Inaczej następuje zamazywanie oraz re-
latywizacja podstawowych dla naszej cywilizacji judeochrześ-
cijańskiej wartości. Nie chodzi tutaj o to, by wszystkie przed-
szkola były chrześcijańskie, a raczej o to, aby rodzice wiedzieli,
na jakim systemie wartości oparty jest program wychowania w
wybranym przedszkolu. Ważne jest to także dla nauczycieli, by
potrafili postawić cele, zaplanować działania i realizować pro-
gram wychowania przedszkolnego zgodnie ze świadomie przyję-
tymi podstawami antropologicznymi. Przykłady koncepcji i prak-
tycznej działalności obejmujących pełny rozwój osoby od wczes-
nej edukacji dziecka aż po edukację dorosłych w wymiarze indy-
widualnym i społecznym oraz kształtowanie warunków tej
edukacji znajdujemy w historii zgromadzeń zakonnych7.

Znajomość procesu rozwoju myśli i praktyki pedagogicznej
jest nie tylko wyrazem kultury i wiedzy pedagogicznej nauczy-
ciela. Stanowi ona bardzo ważną podstawę refleksji nad współ-
czesnymi wyzwaniami edukacyjnymi, ukazując kierunek
poszukiwania i rozwoju wskazań według zasad odpowiadających
ludzkiej naturze i prawom integralnego rozwoju osoby. Jakkol-
wiek są one obiektywne bez względu na czas i miejsce ich reali-
zacji, będąc odpowiedzią na pytania o to, kogo, dlaczego i w
jakim celu wychowywać?, to jednak odpowiedź na pytanie: jak
wychowywać? wymaga uwzględnienia konkretnych uwarunko-
wań. Dotyczą one indywidualnych potrzeb i możliwości rozwo-
jowych osoby dziecka w wieku przedszkolnym oraz wielorakich
potrzeb i problemów środowiska, w jakim ono żyje i rozwija się
- rodzina, przedszkole, środowisko lokalne, ojczyzna, świat z całą
ich społeczno-kulturową specyfiką danego czasu. Konieczne jest

17s. Maria Opiela Aspekty teorii i praktyki wychowania dziecka przedszkolnego

7 Zob. M. L. Opiela, Wkład polskich zgromadzeń zakonnych powstałych w XIX wieku w
rozwój podstaw i praktyki rodzimej edukacji, „Zeszyty Naukowe SWPR – Seria Pedago-
giczna” 5-6 (2013-2014) 10-11, s. 177-204.
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przy tym wskazanie związków między wczesną edukacją a życiem
osoby i społeczeństwa, między pracą wychowawczą a istnieniem
narodu, między pedagogiką a filozofią i religią. Wtedy na pytania:
kogo, dlaczego, kto i jak powinien wychowywać będzie możliwe
udzielenie odpowiedzi opartej na rzetelnej wiedzy i doświadcze-
niu8. Będzie to także służyć kontynuacji tradycji wychowawczych,
rozwojowi teorii wychowania przedszkolnego i uniknięciu błę-
dów, których skutki ujawniają się w całożyciowej edukacji, inte-
gralnym rozwoju osoby oraz jej życiu i działaniu.

3. Wychowanie przedszkolne na gruncie polskim

S. Lewinowa z perspektywy czasu podjęła ważne zadanie
ukazania początków i rozwoju polskiej teorii wychowania przed-
szkolnego wskazując, iż termin „wychowanie przedszkolne” zos-
tał tu użyty umownie dla określenia powstającej w drugiej
połowie XVIII w. teorii wychowawczej, zajmującej się dziećmi
w wieku od 3 do 7 lat. Pisarze pedagogiczni drugiej połowy
XVIII w. posługują się terminem „edukacja pierwiastkowa”,
uważając ją za pierwszy szczebel wychowania dziecka w domu
od dnia narodzin do lat siedmiu, tzn. do momentu przygotowa-
nia go do pracy szkolnej. Termin ten spotykamy również w Prze-
pisie dla Szkół Parafialnych i w Ustawach Szkolnych Komisji
Edukacji Narodowej 9.

Polscy pisarze pedagogiczni tego okresu, chociaż w swoich pro-
jektach zajmowali się głównie organizacją oświaty dla młodzieży
szkolnej, w całokształcie problematyki pedagogicznej nie pomijali
wychowania małego dziecka. Zdawali sobie sprawę z konieczności
wiązania edukacji szkolnej z okresem poprzedzającym, z wycho-
waniem dziecka w wieku przedszkolnym. Jeżeli cały system wy-

18 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

8 Zob. M. L. Opiela, Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji w Polsce
XIX i XX wieku, „Paedagogia Christiana”, 2/34 (2014), s. 117.

9 S. Lewinowa, U początków polskiej teorii wychowania dziecka w wieku przedszkolnym, s. 5.
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chowania miał być ulepszony, należało pracę tę zaczynać od pod-
staw, od wychowania domowego dziecka we wczesnym okresie
dzieciństwa. Brak instytucji wychowania przedszkolnego w tym
czasie na ziemiach polskich sprawiał, że wskazanie to w sposób
oczywisty odnosiło się do wychowania domowego. Zdawali sobie
sprawę, że praca szkolna nie przyniesie pożytku i oczekiwanych re-
zultatów, jeżeli wadliwy będzie fundament, na jakim się opiera, tj.
wychowanie poprzedzające okres szkolny.

Wśród autorów nieliczni byli w tym czasie specjaliści, którzy
zajmowaliby się wyłącznie tą dziedziną wychowania. Są nimi Mi-
chał Dymitr Krajewski (1746-1817), który swoją pracę Gry nauk
poświęcił rodzicom i wychowawcom zajmującym się dziećmi od
3 do 7 lat. Podobnie Maksymilian Prokopowicz (1738-1807) 
i nieznany autor Sposobów zaszczepienia w dzieciach obyczajów 
i nauk dali wyraz swoim poglądom na wychowanie i nauczanie
dzieci najmłodszych. Inni ze względu na zainteresowanie wycho-
waniem dziecka w wieku przedszkolnym traktowali wychowanie
jako jednolity proces, rozpoczynający się z dniem narodzin
dziecka i trwający do momentu uzyskania przez wychowanka
pełnej dojrzałości (Piramowicz, Popławski, Czartoryski, Bieliń-
ski). W okresie edukacji pierwiastkowej wychowaniem dzieci
kierowali rodzice lub płatni opiekunowie, a wychowanie i nau-
czanie w szkole rozpoczynało się od 6 lub 7 roku życia10.

Osiągnięciem polskiej myśli pedagogicznej XVIII w. jest zro-
zumienie ważności okresu przedszkolnego jako przygotowują-
cego do nauki szkolnej. Interesujące jest nowoczesne ujęcie
związku pomiędzy zdrowiem fizycznym i psychicznym, strukturą
i funkcją mózgu. W tym ujęciu rozpatrywano zagadnienia atmos-
fery wychowawczej w związku z wychowaniem fizycznym oraz
zastosowanie nowych metod i treści do wychowania umysłowego
małego dziecka. Szczególnie cenna jest próba analizy podstaw
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10 Zob. tamże, s. 7-8.
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psychologicznych systemu dydaktyczno-wychowawczego i zwró-
cenie uwagi na rolę zainteresowań w przyswojeniu przez dzieci
wiedzy o świecie.

Oprócz pozytywnych wskazań pedagogów, należy zauważyć,
że nie zajmują się oni bardzo ważnym elementem procesu wy-
chowawczego, jakim jest wychowanie estetyczne dzieci w wieku
przedszkolnym. Sprawa użyteczności zabawki i pomocy nauko-
wej przesłaniała im zupełnie estetykę i staranność ich wykona-
nia11. Uczniowie Herbarta w drugiej połowie XIX wieku
zacieśnili przedmiot pedagogiki tylko do praktycznych spraw
szkolnego nauczania takich, jak: program, metoda nauczania,
budowa lekcji. Stąd pedagogika w swej pierwszej fazie rozwoju
jako nauka stała się technologią szkolnego uczenia12.

Uważa się, że wiek XIX zapisał się w historii dziecka źle i
określono go jako najbardziej zagrażający matce i dziecku. Mimo
to właśnie w tym wieku opracowane zostały zasady zinstytucjo-
nalizowanej opieki edukacyjnej i zdrowotnej dzieci. Podkreśla
niezaprzeczalnie ważne osiągnięcia J. H. Pestalozziego, F. W.
Fröbla, M. Montessori, J. W. Dawida i E. Key, a ich działalność
i twórczość sprzyjały dokonaniu zmian w myśleniu o wartości
dzieciństwa, rządzącego się własnymi prawami. To oni dali pod-
stawę dla dzisiejszej pedagogiki przedszkolnej w tym sensie, że
brali pod uwagę nie tylko opiekę nad dzieckiem, głównie jego
cielesnością, ale także jego świadomość i kwalifikacje nauczycie-
lek dzieci13.

W Polsce August Cieszkowski (1814-1894) – ziemianin, dzia-
łacz i myśliciel społeczny i polityczny, filozof mesjanistyczny,
jeden z założycieli Ligi Narodowej Polskiej, współtwórca i prezes
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odegrał ważną rolę

20 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

11 Por. tamże, s. 85-86.
12 Zob. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 2007, s. 35.
13 Por. Waloszek, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kra-

ków 2006, s. 33.
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w organizowaniu ochron wiejskich. Jego zaangażowanie doty-
czyło określenia ich teoretycznych podstaw. W 1842 r. opubli-
kował broszurę O ochronach wiejskich, w której zwrócił uwagę
na złe warunki, w jakich wychowują się dzieci na wsi oraz zaak-
centował i uzasadnił pozytywne strony rozwoju ochron wiejskich
i ich znaczenie dla wychowania i opieki nad wiejskimi dziećmi.

Do grupy intelektualistów o dużym dorobku naukowym i pi-
sarskim, którzy w dużej mierze wpłynęli na rozwój pedagogiki
przedszkolnej w Polsce na przełomie XIX i XX wieku obok Bro-
nisława Trentowskiego (1803-1859), Ewarysta Estkowskiego
(1820-1857) zaliczyć należy Teofila Nowosielskiego (1812-1888),
A. Cieszkowskiego (1814-1894). E. Bojanowskiego (1814-1871),
Henryka Wernica (1829-1905), Adolfa Dygasińskiego (1839-
1902), Piotra Chmielowskiego (1848-1904), Wojciecha Gór-
skiego (1849-1935), Augusta Jeske (1836-1875), Stanisława
Karpowicza (1864-1921) i Marię Weryho-Radziwiłłowiczową
(1859-1944). W tworzeniu podstaw metodologicznych pedago-
giki przedszkolnej szczególne zasługi włożyli Jan W. Dawid 
i współpracująca z nim Aniela Szycówna. Wśród osób popula-
ryzujących na przełomie wieków nowe idee i trendy w pedago-
gice przedszkolnej nie sposób pominąć takich nazwisk, jak
Jadwiga Chrząszczewska, Maria Kretkowska, Jadwiga Marci-
szewska, Wacław Osterloff, Teresa Prusak-Mleczkowa (1831-
1885), Adam Wiślicki (1836-1913), Jadwiga Strzemeska, 
s. Barbara Żulińska i wielu innych pedagogów i działaczy. Zale-
cając wdrażanie w praktyce najnowszych metod, pozostawili po
sobie pokaźny dorobek w postaci poważnych, obszernych prac
naukowych poświęconych wychowaniu dziecka przedszkolnego,
a także materiałów dydaktycznych i artykułów publikowanych
w czaso- pismach pedagogicznych14.
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14 Por. I. Adamek, Przygotowanie dzieci do szkoły…, s. 26-27.
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Szczególny wkład dla rozwoju pedagogiki przedszkolnej jako
subdyscypliny pedagogiki wniosły kobiety teoretycznie i prak-
tycznie zaangażowane w pomnażanie dorobku naukowego, za-
równo w dziedzinie rodzimej koncepcji, jak i jej historii15. Powrót
do tych rodzimych koncepcji wczesnego wychowania jest bardzo
ważnym źródłem inspiracji dla współczesnych rozwiązań.

Nagromadzona, często intuicyjna, wiedza płynąca z doświad-
czenia pokoleń w wychowaniu młodego pokolenia była stop-
niowo ubogacana wiedzą teoretyczną, budowaną na podłożu
rozwijanych od XIX w. badań psychologicznych dotyczących
człowieka, w tym również dziecka. Z jej rozwojem wiązała się
potrzeba uporządkowania wiedzy o wychowaniu w dzieciństwie,
której złożoność w połączeniu z różnorodnymi i niejednokrotnie
sprzecznymi oczekiwaniami w dziedzinie ideologii i praktyki
społecznej, stawała się coraz bardziej wyraźna.

Według Stefana Kunowskiego okres kilku lat poprzedzają-
cych odzyskanie niepodległości państwowej był w Polsce okre-
sem tworzenia się teorii pedagogicznej, która w tym czasie
rozdwoiła się w sposób charakterystyczny na pedagogikę indy-
widualności i pedagogikę charakteru. Pokazuje, że pedagogika
„wzmożenia życia duchowego”16 „pochodząca wprost ze źródeł
masońsko-teozoficznych, przekształciła się w idealistyczny per-
sonalizm idący w kierunku liberalnego indywidualizmu. Podsta-
wowym pojęciem tej indywidualnej pedagogii staje się
indywidualność, pojmowana albo anarchistycznie na sposób F.
Nietzschego, E. Key czy L. Tołstoja, albo też jako „indywidual-
ność uszlachetniona” czy „uspołeczniona”, jak ją nazywali filo-
zofowie niemieccy począwszy od I. Kanta, F. Schleiermachera aż
do W. Sterna”17. Pedagogowie rozbudowywali je w systemy wy-
chowawcze wprowadzane w życie. Ten to indywidualizm, ideo-
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15 Zob. M. L. Opiela, Wkład kobiet w rozwój teorii i praktyki wczesnej edukacji…, s. 113-116.
16 Nazwana tak przez prof. B. Nawroczyńskiego.
17 Por. S. Kunowski, Problematyka współczesnych systemów wychowania, Kraków 2000, s. 38
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logicznie, filozoficznie i pedagogicznie rozpracowywany, głównie
w Niemczech, był początkowo także natchnieniem polskich pi-
sarzy pedagogicznych, którzy za wszelką cenę dążyli do nowa-
torstwa i uważali się za postępowych. W 1907 r. Iza Moszczeńska
wystąpiła pod znakiem rozwoju „indywidualności szlachetnej”
pod hasłem „indywidualizmu, ale bez egoizmu”. Wcześniej tę
samą myśl rozwijał Stanisław Karpowicz, który w 1912 r. w bro-
szurze Indywidualność i jej kształcenie uzasadniał na drodze bio-
logicznej konieczność rozwoju indywidualności w wychowaniu.
On również proponował indywidualność, ale bez indywidua-
lizmu, głosząc zasadę, że „chcąc indywidualność kształcić, trzeba
indywidualizm zwalczać”18.

Na tym tle, w obronie chrześcijaństwa przed indywidualiz-
mem, na skutek indywidualistycznego wypaczenia pojęcia oso-
bowości i całkowitego rozpadu moralności społeczeństw
europejskich w początkach XX w. zrodził się personalizm kato-
licki. Kształtuje on prawdziwe pojęcia o osobie i osobowości czło-
wieka. W okresie wstępnym prób i propozycji rozwiązań
powstały różne odmiany personalizmu chrześcijańskiego, jak od-
miana teologiczna (ks. F. Sawickiego), filozoficzna (J. Maritaina)
czy też społeczno-polityczna (E. Mouniera), a każda z nich róż-
norodnie ustosunkowuje się do siebie i wartościuje pojęcie indy-
widualności i osobowości. Mimo to personalizm chrześcijański
zmierza do dogmatycznie czystej doktryny jako syntezy wiary, fi-
lozofii i nauki, szczególnie pedagogiki i socjologii. Ten persona-
lizm dąży do zrozumienia w pełni chrześcijańskiego pojęcia
osobowości, łączącego w sobie duchowość, indywidualny wymiar
oraz uspołecznienie jako nierozłączne rysy istoty prawdziwego
człowieka19.
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W czasie intensywnego tworzenia się zrębów teorii pedago-
gicznej jeszcze przed I wojną światową obok pedagogiki indy-
widualności, głoszonej przez I. Moszczeńską, S. Karpowicza, 
W. Spasowskiego, H. Rowida i innych, zaczął się żywo rozwijać
w Polsce rodzimy nurt pedagogiki katolickiej, który za cel istotny
wychowania stawiał tworzenie charakteru. Pedagogikę charak-
teru głosił ks. J. Ciemniewski, ks. Cz. Oraczewski, s. B. Żulińska,
abp J. Bilczewski. Pedagogika indywidualności, idąca w ślad za
F. Nietzschem, L. Tołstojem, E. Key, dążyła do wyzwolenia jed-
nostek od społeczeństwa i zwrócenia ich do siebie w kierunku
jakiegoś hipermoralnego nadczłowieka, co w konsekwencji do-
prowadzało jedynie do rozproszenia duchowego jednostki. 
Z czasem rozwinęła się w idealistyczną pedagogikę osobowości
twórczej, w personalizm kultury. Natomiast pedagogika charak-
teru, w której dośrodkowe wychowanie charakteru stoi na grun-
cie religijnym, zmierzała zawsze do ześrodkowania w charakterze
człowieka przy pomocy etycznych żądań społeczeństwa ducho-
wych sił jednostki. L. Zarzecki zapoczątkował jej przekształcenie
w realistyczny personalizm chrześcijański. Idea chrześcijańskiego
personalizmu, idea osoby i osobowości harmonijnie rozwinię-
tego i wewnętrznie zharmonizowanego człowieka pracowała
czynnie, a z czasem także intelektualnie, wszędzie tam, gdzie
możliwe było do przeprowadzenia pełne wychowanie chrześci-
jańskie. W Polsce, jak widzimy, było ono mocno ograniczone
wobec oficjalnego kursu idealistycznego personalizmu opartego
na twórczości kulturalnej20.

W latach 60-tych XX w. przez pojęcie „wychowanie przed-
szkolne” rozumiano teorię wychowawczą i działalność prak-
tyczną w odniesieniu do dzieci w wieku od lat 3 do okresu, 
w którym rozpoczyna się obowiązek szkolny. Uwzględniając spe-
cyficzne cechy rozwojowe, zarówno fizyczne, jak i psychiczne,
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określało ono zadania, treść i metody wychowania dziecka w ro-
dzinie i w specjalnych instytucjach, zwanych przedszkolami21. 
W tym okresie główne założenia ustroju socjalistycznego wyzna-
czały kierunek poszukiwań badawczych teoretyczno-praktycz-
nych. Wychowaniu instytucjonalnemu przypisywano niezwykle
ważną rolę, co z czasem doprowadziło do przeniesienia wycho-
wania z rodziny na instytucję i powolne zdejmowanie z rodziców
odpowiedzialności za zachowanie dzieci. Publikowano wtedy
wiele pozycji z zakresu praktyki wychowania dzieci w nieobo-
wiązkowych, przedszkolach, dziecińcach, ogniskach przedszkol-
nych. Były to głównie zestawy propozycji zabaw i gier dla dzieci
w różnym wieku. To niejednokrotnie zbyt praktyczne koncen-
trowanie się na edukacji przedszkolnej prowadziło do domino-
wania metodyki i dydaktyki nad wychowaniem dziecka, tak
bardzo potrzebnym we wczesnym rozwoju dzieci i to realizowa-
nego poza rodziną.

4. Wychowanie przedszkolne w perspektywie wyzwań współ-
czesności

Danuta Waloszek zwraca uwagę na narastające problemy 
w tej dziedzinie, mimo deklarowanego podmiotowego traktowa-
nia dziecka w jego wczesnej edukacji. „Wiek XXI odziedziczył
nierozwiązane problemy dziecka i dzieciństwa, i niestety pogłębia
je. Sprzedane, zawłaszczone dzieciństwo przez korporacje, pro-
ducentów, polityków. Dzieciństwem manipuluje się na niespoty-
kaną dotąd skalę. Wszystko dla reklamy, dla zysku, popularności.
(…) w wielu przedszkolach dzieci przestały się bawić, uczyć się -
są zabawiane przez aktorów, magików, poprawiane przez armię
logopedów, korektorów, trenerów, rzemieślników garncarzy, tka-
czy, stolarzy, przestrzegane przez policjantów, strażaków, psycho-
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logów itd. Przedszkola i rodziny przestały wychowywać, zaczęły
organizować dzieciom przyszłość, której one nie rozumieją. Roz-
porządzenie władz oświatowych o poszerzaniu wskaźnika po-
wszechności edukacji na etapie przedszkolnym powoduje w wielu
rejonach kraju rozwiązania zagrażające zdrowiu dzieci - sześcio-
latkom proponuje się naukę w szkołach w godzinach popołud-
niowo-wieczornych od 15 do 20”22.

Maria Kwiatowska uzasadniała, że „pedagogika przedszkolna
odpowiada na zapotrzebowanie społeczne, jakim jest wychowa-
nie zbiorowe w instytucji wychowawczej, rozumiane jako zamie-
rzona interwencja w rozwój dziecka i na tej podstawie określona
została główna funkcja pedagogiki - ukierunkowywanie zmian
jakościowych (...) dzięki którym kształtuje się jego osobowość 
i dorastanie do zadań szkolnych”23.

Pedagogika przedszkolna została określona jako subdyscy-
plina w naukach o wychowaniu, podlegająca zasadom podob-
nym, jak pedagogika ogólna, budująca specyfikę metodologii
badań naukowych zajmujących się problematyką wczesnej edu-
kacji dziecka oraz kompetencjami nauczyciela przedszkola.
Przyjmuję, że pedagogika jest nauką i w związku z tym nie od-
wołuję się do dyskusji nad tą kwestią. Jeśli przyjmiemy, że proces
wyodrębniania się pedagogiki przedszkolnej jako nauki rozpo-
czął się w latach 70-tych XX wieku24, to pierwsze prace nad po-
rządkowaniem problematyki teoretyczno-praktycznej w dzie-
dzinie wychowania małego dziecka w instytucji przedszkola pod-
jęły M. Kwiatowska i Z. Topińska25. W 1972 ukazała się Meto-
dyka wychowania przedszkolnego, w kolejnych wydaniach jako
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22 D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza…, s. 34-35.
23 M. Kwiatowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej..., s. 85.
24 Por. T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna, t. IV, Warszawa 2005, s. 225.
25 Por. M. Kwiatowska i Z. Topińska, Metodyka wychowania przedszkolnego, Warszawa

1972; M. Kwiatowska i Z. Topińska, Pedagogika przedszkolna, Warszawa 1978; 
M. Kwiatowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej, Warszawa 1985.
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Pedagogika przedszkolna, a w 1985 r. Podstawy pedagogiki przed-
szkolnej. Kwiatowska deklaruje we wstępie, że książka ta mająca
charakter podręcznika ukazuje podstawy teoretyczne wychowa-
nia przedszkolnego w połączeniu ze wskazaniami praktycznymi,
odnoszącymi się do działalności placówek przedszkolnych jako
instytucji zbiorowego wychowania. Jej szczególnym zadaniem
jest powiązanie teorii czerpanej z różnych dyscyplin naukowych
z metodyką wychowania w przedszkolu. Zaznacza, że zawierając
kompendium wiedzy o wychowaniu w instytucjach przedszkol-
nych, stanowi pierwszą w literaturze pedagogicznej próbę usys-
tematyzowania tej wiedzy. Publikacja ma charakter podręcznika,
który był przeznaczony dla słuchaczy oraz nauczycieli SWP26.

W 2005 r. ukazała się Pedagogika przedszkolna autorstwa 
A. Klim-Klimaszewskiej, a w 2010 r. jako dostosowana do nowej
podstawy programowej27. Niestety żadna z tych pozycji nie speł-
nia kryteriów zawartych w definicji pedagogiki przedszkolnej
jako nauki. Koncentrują się przede wszystkim na metodyce wy-
chowania przedszkolnego i jego instytucjonalnej organizacji. 
W słowie od redakcji zwrócono uwagę, że autorzy korzystali 
z dotychczasowego dorobku teorii i metodyki wychowania w
przedszkolu konfrontowanego z postępem współczesnych nauk,
pogłębiających problematykę wychowania i rozwoju dziecka.

W tym kontekście pedagogika przedszkola zajmuje się pro-
blematyką wychowania w instytucjach przedszkolnych i dostar-
cza teoretycznych podstaw dla ich praktycznej działalności.
Działalność tych instytucji na rzecz dziecka służy zarazem po-
trzebom społeczeństwa i łączy się z zadaniami polityki społecznej
w różnych dziedzinach28. Jeżeli przyjęlibyśmy definicję pedago-
giki przedszkolnej podaną przez M. Kwiatowską, a jej publikacje
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przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Warszawa 2010.
28 M. Kwiatowska, Podstawy pedagogiki przedszkolnej, s. 14.
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świadczą o podjęciu wysiłków nad porządkowaniem jej jako
nauki, to musimy przesunąć datę początków unaukowienia po-
daną w Encyklopedii pedagogicznej29. Czymże w tej sytuacji
różni się wydany w 1920 roku staraniem Sekcji Pedagogicznej
Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego Podręcznik dla ochro-
niarek 30, którego zawartość jest porównywalna z wyżej wymie-
nioną publikacją i jej modyfikacjami?

Jakkolwiek zawarte w nich wskazówki metodyczne i ich po-
wiązanie z możliwościami rozwojowymi dziecka pozostają cenne
także dla współczesnej praktyki i powraca się do nich, to jednak
brak jest podstaw filozoficznych, jasno określonych podstaw an-
tropologicznych i aksjologicznych, które dają podstawy wycho-
waniu i ukierunkowują na integralny rozwój dziecka jako osoby.
Zredukowana jest również perspektywa historyczna, ograni-
czone i niewykorzystane bogactwo dorobku rodzimej myśli 
i praktyki pedagogicznej rozwijających się w naszym kraju na tra-
dycjach chrześcijańskich.

Modyfikacje publikacji dyktowane były zmianami polityczno-
społecznymi oraz reformami oświatowymi, bez konsekwentnego
rozwijania teorii z jasnym określeniem naukowości pedagogiki,
jej przedmiotu i metodologii badań, języka i statusu. Refleksję
teoretyczną w tej dziedzinie prowadzi D. Waloszek analizując
podstawy historyczno-epistemologiczne i problemy metodolo-
giczne pedagogiki przedszkolnej31. Słusznie podkreśla, że proble-
matyką tą wprost zajmuje się w Polsce niewielu samodzielnych
pracowników naukowych. Wskazuje też na zdecydowany brak
całościowych opracowań dotyczących pedagogiki przedszkolnej
i przeniesienia jej twierdzeń na praktykę. Eksponowanie „urzęd-
niczych”, spłyconych, obcych kulturowo rozwiązań edukacyj-

28 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

29 Por. T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, s.225.
30 Podręcznik dla ochroniarek, wydawnictwo zbiorowe, Lwów 1920.
31 D. Waloszek, Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kra-

ków 2006.
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nych. Tendencje do włączania pedagogiki przedszkolnej w obszar
problematyki pedagogiki wczesnoszkolnej, w sposób raczej for-
malny niż merytorycznie i rozwojowo uzasadniony, co w oczy-
wisty sposób pogłębia jej trudności metodologiczne, a jedno-
cześnie jest wyrazem degradacji jako subdyscypliny naukowej pe-
dagogiki32.

W prezentowany dorobek wpisuje się Pedagogika przed-
szkolna z metodyką33 autorstwa J. Karbowniczek, M. Kwaśniew-
skiej i B. Surmy mająca charakter podręcznika akademickiego
dla studentów pedagogiki specjalizujących się w zakresie wycho-
wania przedszkolnego. Jak wskazują recenzenci, w książce pod-
jęto i omówiono wiele zagadnień istotnych zarówno dla
organizacji, jak i przebiegu procesu edukacji dzieci w wieku
przedszkolnym. Trudno jednak mówić o takim wskazaniu pod-
staw pedagogiki przedszkolnej, by rzeczywiście „prezentowane
opracowanie w zamyśle autorek miało mieć charakter synte-
tyczny, dlatego też poruszane w nim zagadnienia są typowe 
i zwięzłe, a ich ramy wyznaczyły głównie potrzeby dydaktyki aka-
demickiej”34. Autorki deklarują, że „podjęły się próby zaprezen-
towania swojego, teoretyczno-metodycznego punktu widzenia
na dotychczasowe osiągnięcia, ale także i wyzwania współczes-
ności w tym zakresie”. Takie inicjatywy są dziś bardzo pożądane
wobec współczesnych tendencji w edukacji przedszkolnej i zwią-
zanych z nią problemów. Wielka szkoda tylko, że wychodzą 
z założenia, iż „pierwszoplanowym obiektem zainteresowań
musi stać się przedszkole postrzegane w nowym wymiarze, od-
powiadającym najnowszym rozporządzeniom”, które już nota
bene od wydania pozycji zdążyły się zmienić na niekorzyść dzieci.
W sytuacji, gdy organizacyjne, prawne i metodyczne „dążenia

29s. Maria Opiela Aspekty teorii i praktyki wychowania dziecka przedszkolnego

32 Zob. tamże, s. 70-71.
33 J. Karbowniczek, M. Kwaśniewska, B. Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z me-
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do pełnej demokratyzacji, ku tendencjom humanizacyjnym,
przemianom ku nowoczesności”35 zasypują nas ofertami repre-
zentującymi zawężone i ciasne rozumienie życia, człowieka,
świata, wciąż mimo pozornie szerokiej wiedzy w tej dziedzinie,
brak rozumienia istoty dziecka i jego integralnego wychowania
oraz potrzeb i problemów dzieciństwa. Nadal przeakcentowuje
się metodyczne aspekty w procesie akademickiego kształcenia
pedagogów przygotowujących się do pracy w zawodzie nauczy-
ciela przedszkola.

Wydaje się, że zarówno w opisie teorii jak i praktyki wycho-
wania przedszkolnego, od XIX w. nie zmieniło się wiele. To tak
jakby tam, gdzie używany był termin wychowanie przedszkolne
czy metodyka wychowania przedszkolnego wstawiono zbyt
łatwo termin pedagogika przedszkolna. W konsekwencji zostaje
ona sprowadzona do wymiaru metodycznego, praktycznego i in-
stytucjonalnego. Podejmowane są zatem próby opracowania
koncepcji pedagogiki przedszkolnej, której teoria wychowania
dziecka opiera się na filozoficznej koncepcji człowieka, odnosi
się do jego integralnego rozwoju i jasno określonego systemu
wartości oraz posługuje się odpowiednią metodologią badań
swego przedmiotu.

5. Integralna pedagogika przedszkolna w ujęciu Edmunda Bo-
janowskiego

Opierając się na teoretyczno-praktycznym dorobku pedagogiki
i badaniu materiałów źródłowych została opracowana Integralna
pedagogika przedszkolna w systemie Edmunda Bojanowskiego. Kon-
tynuacja i zmiana36. Przedstawiono w niej teoretyczny i praktyczny
wymiar systemu pedagogicznego E. Bojanowskiego jako podstawy
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35 Por. tamże, s. 7. 
36 M. Opiela, Integralna pedagogika przedszkolna w systemie Edmunda Bojanowskiego.

Kontynuacja i zmiana, Lublin 2013.
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tworzenia pedagogiki przedszkolnej i pożądanego przez rodziców
modelu edukacji przedszkolnej. Poznanie i rozumienie jej podstaw
filozoficzno-religijnych, społeczno-kulturowych pozwoliło na okre-
ślenie tego, co obiektywne i tego, co dla niej specyficzne. Zapre-
zentowana droga analizy prowadząca do zrozumienia i interpretacji
pierwotnych założeń działalności pedagogicznej w systemie wycho-
wawczym może zostać wykorzystana przez inne zgromadzenia za-
konne w celu określenia obszaru kontynuacji i zmiany realizowa-
nego charyzmatu wobec współczesnych wyzwań edukacyjnych.

Mimo wielości i różnorodności dostępnych rozwiązań szcze-
gólnie potrzebna dla wielu środowisk wychowawczych staje się
odmienna od istniejących propozycja podstaw pedagogiki przed-
szkolnej, która pomoże porządkować i udoskonalać działania
praktyczne. U Bojanowskiego takie podstawy odkrywamy w jego
wskazaniach i myśli pedagogicznej, na bazie której można do-
skonalić system wczesnej edukacji i metodyczne wskazania dla
praktyki pedagogicznej37.

Rekonstrukcja podstaw integralnej pedagogiki przedszkolnej,
jako nauki o warunkach edukacji w dzieciństwie, jest propozycją
odpowiedzi na współczesne wyzwania w dziedzinie wychowania
małego dziecka. Wymaga to uwzględnienia dorobku poprzed-
nich pokoleń, dogłębnej diagnozy współczesnej sytuacji i kon-
kretnej propozycji dla przyszłości. W centrum zainteresowań
znajduje się dziecko i dzieciństwo oraz dążenie do poznania i ro-
zumienia praw i wymagań wynikających z potrzeb rozwojowych
dziecka oraz odpowiedzi otoczenia na ten rozwój38. Integralne
podejście zakłada odniesienie do filozoficznej koncepcji czło-
wieka jako osoby oraz uwzględnianie pełnego kontekstu jej życia,
rozwoju i działania w świecie.
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6. Zakończenie

Praktyka wychowania towarzysząca ludzkości od najdawniej-
szych czasów dokonywała się równolegle z rozwijającą się zależnie
od dominujących tendencji światopoglądowych, kulturowych,
społecznych i politycznych, refleksją teoretyczną. Mimo wielowie-
kowej i interdyscyplinarnej aktywności poznawczej oraz praktycz-
nej w dziedzinie wychowania wciąż poszukujemy optymalnego
modelu wychowania oraz naukowego ujęcia zagadnienia. Szcze-
gólnie istotnym staje się problem uznania właściwej wagi wczes-
nego wychowania dziecka w rodzinie i instytucjonalnych formach,
jakimi dziś są żłobki i przedszkola.

Refleksja pedagogiczna nad wychowaniem miała wymiar fi-
lozoficzny, teologiczny, publicystyczny lub literacki. W tym stylu
Bojanowski ujmował opis rozwoju myśli i praktyki wychowaw-
czej na przestrzeni wieków starając się wydobyć wszystko, co
dobre w dorobku i doświadczeniach ludzkości. To umiejętne ro-
zeznanie szerokich horyzontów zagadnienia wychowania dzieci
w wieku przedszkolnym prowadzi do wniosku, że współcześnie
należy je rozważać na równie szerokim tle społecznym i perspek-
tywie historycznej, co zapewni integralne podejście i uwzględ-
nianie pełnego kontekstu życia, rozwoju i działania osoby.
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ASPECTS OF THE THEORY AND PRACTICE 
OF RAISING A CHILD OF PRESCHOOL 

– YESTERDAY AND TODAY

Summary

For the educationists both practically and theoretically ori-
ented it is very important to understand the essence of upbring-
ing.The pedagogical practice of Edmund Bojanowski – , based
on verified theories and concepts of upbringing – can be used
for building a theory of upbringing that is open to the integral
developement of a child.Each child would be dealt there in the
perspective of the entire life of the human person with refer-
rences to the anthropological, social and cultural conditions of
Polish tradition.Such an approach remains an inspiration for ex-
ploring and a helpful tool for improving early education in con-
temporary conditions.

Keywords: upbringing, pedagogical theory, pedagogical prac-
tice, preschool pedagogy, history of upbringing
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Grzegorz Baczewski*

ROLA PRZYJAŹNI W ŻYCIU SPOŁECZNYM 
WEDŁUG ŚWIĘTEGO AUGUSTYNA

1. Wstęp. 2. Przyjaźń w rodzinie. 3. Przyjaźń w państwie i narodzie. 
4. Przyjaźń w zakonie. 5. Przyjaźń z Bogiem (w Kościele pojętym jako
mistyczne Państwo Boże- Civitas Dei). 6. Zakończenie

Abstrakt

Niniejszy artykuł dotyczy kwestii społecznej roli przyjaźni
według świętego Augustyna. Zostały w nim przeanalizowane
cztery rodzaje naturalnych społeczności oraz ich związek z przy-
jaźnią: rodzina, państwo (włączając w to pojęcie narodu jako fun-
damentu każdego państwa), zakonny oraz Kościół pojęty jako
mistyczna wspólnota. Augustyn nigdy nie rozważał zagadnienia
przyjaźni w zakładach produkcyjnych, jako że w jego czasach
większość pracy fizycznej było wykonywanej przez niewolników
(a także z powodu braku przemysłu). Wydaje się jednak, iż taka
przyjaźń przypominałaby swoim kształtem przyjaźń w państwie.
Podobnie sytuacja przedstawiała się ze szkołami, w których nau-
czyciele posiadali analogiczną władzę jak rządzący w państwach.

Według Augustyna każda rodzina powinna stanowić przyja-
cielską wspólnotę męża, żony i dzieci. Augustyn sądził, że atmo-
sfera przyjaźni jest dla nich najkorzystniejsza (podobnie jak dla
państw, których każda rodzina stanowi część). Państwa, jego

* Dr, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie, e-mail: gregorius74@wp.pl

ZP nr 8 środki 1 do 152:Layout 1  2017-05-12  23:09  Page 35



zdaniem, funkcjonują najlepiej, gdy pomiędzy ich obywatelami
a sprawującymi władzę panuje swoisty rodzaj przyjaźni. W pań-
stwie bowiem musi zawsze istnieć struktura władzy oraz dobro
wspólne. Przyjaźń i autorytet władzy to istotne dobra wspólne
w państwie. Pomagają one utrzymać wewnętrzny pokój jak rów-
nież pokój z innymi krajami. 

Wspólnoty zakonne w myśli augustyńskiej także stanowią
przyjacielskie społeczności. Zakonnicy i zakonnice powinni być
dla siebie nawzajem przyjaciółmi, a w szczególności być w przy-
jaźni z Bogiem – źródłem prawdziwej przyjaźni. Augustyn był
założycielem zakonów oraz autorem reguł zakonnych, w których
zawarł własny ideał przyjaźni chrześcijańskiej.

Według Augustyna najważniejszy rodzaj przyjaźni to przyjaźń
z Bogiem, co najpełniej realizuje się w Kościele  pojętym jako mis-
tyczna i przyjacielska społeczność (Civitas Dei- Państwo Boże).
Ta społeczność w czasach eschatologicznych stanie się komunią
przyjaciół – wszystkich zbawionych, aniołów i Boga w niebie.

Słowa kluczowe: przyjaźń, rodzina, państwo, wspólnoty za-
konne, Kościół, Bóg

Wstęp

Człowiek znaczną część swojego życia spędza wśród innych
ludzi i nawiązuje z nimi więzi społeczne. Niektóre z nich są 
o wiele głębsze od przypadkowych relacji  łączących osoby prze-
bywające w tym samym miejscu, na przykład w sklepie albo 
w pracy. Powstają bowiem różnorodne społeczności ludzkie,
takie jak: rodzina, państwo, Kościół, a ich potrzeba wydaje się
wynikać z samej natury człowieka. Istnieli co prawda myśliciele 
– na przykład Hobbes, Schopenhauer – którzy twierdzili, że
człowiek jest istotą egoistyczną i aspołeczną. Byli też tacy, co wi-
dzieli całą wartość i sens istnienia osoby ludzkiej w jej całkowi-
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tym podporządkowaniu się społeczeństwu. Do grona takich fi-
lozofów należeli między innymi Hegel i Marks. Znamy też my-
ślicieli, którzy uznali, iż człowiek ze swej natury jest istotą
społeczną, lecz zarazem nie uzależnioną całkowicie w swym
funkcjonowaniu i osobowym spełnieniu od żadnych grup spo-
łecznych. Powyższe stanowisko reprezentowali  Arystoteles i Cy-
ceron. Poglądy świętego Augustyna na temat związków
pomiędzy życiem osobistym i społecznym były najbardziej zbli-
żone do koncepcji Cycerona. Biskup Hippony twierdził zatem
za rzymskim filozofem, że człowiek co prawda jest obdarzony
indywidualnością i wolnością, ale jednocześnie jego integralny
rozwój duchowo-cielesny związany jest z utrzymywaniem
dobrych relacji z bliźnimi w społeczeństwie. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie funkcji spo-
łecznej, jaką przypisał przyjaźni święty Augustyn w odniesieniu
do różnych społeczności – rodziny, państwa, zakonu oraz Ko-
ścioła pojętego jako mistyczna wspólnota wszystkich zbawio-
nych, aniołów i Boga, określana przez starochrześcijańskiego
myśliciela mianem Państwa Bożego (Civitas Dei). Autor artykułu
korzystał z polskich przekładów dzieł Biskupa Hippony, a tam,
gdzie takie nie istniały, dokonał własnego tłumaczenia w oparciu
o kanoniczne wydanie pism Augustyna – Sancti Aurelii Augus-
tini Hipponensis Episcopi, Opera omnia, J. P. Migne, w: Patro-
logiae Cursus Completus. Series Latina, tomy 32-47, Parisiis,
1861-1865. W artykule oznaczane jest ono za pomocą skrótu PL,
po którym następuje numer tomu.
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1. Przyjaźń w rodzinie

Święty Augustyn uważał, iż rodzina stanowi naturalną spo-
łeczność ludzką, która jest niezbędna do prawidłowego rozwoju
fizycznego i duchowego każdego człowieka1. Wrodzone ludziom
dążenie do nawiązywania przyjaźni oraz do przekazywania życia
są, jego zdaniem, zaspokajane w monogamicznym związku ko-
biety i mężczyzny, czyli w małżeństwie. Dokładne zaznajomienie
się z poglądami Biskupa Hippony na temat sakramentu małżeń-
stwa skłania do przyjęcia wniosku, iż uznawał on je za nierozer-
walną więź przyjacielską małżonków. Wierność i trwałość –
cechy, które szczególnie akcentował w małżeństwie Augustyn (is-
totne także w przyjaźni) – potwierdzają jego przekonanie, że ro-
dzina powinna stanowić taką społeczność, w której panują
relacje przyjacielskie. W jednym ze swoich dzieł napisał na ten
temat takie oto słowa: ,,Jeśli znika przyjaźń, wówczas ani więzi
małżeńskie, ani rodzinne nie ostają się, gdyż opierają się one na
przyjacielskiej jedności dusz (concordia ordinata)2.” Myśliciel 
z Tagasty w swej twórczości używał tego samego pojęcia na okre-
ślenie najważniejszego elementu konstytuującego przyjaźń oraz
do charakterystyki pokoju panującego w różnorodnych społecz-
nościach. Terminem tym jest concordia ordinata, czyli ,,uporząd-
kowana jedność serc” przejawiająca się we wzajemnym nakazy-
waniu i przestrzeganiu nakazów3. Należy też zaznaczyć, iż daje
się zauważyć w augustyńskiej nauce o przyjaźni nawiązanie do
greckiej koncepcji miłości przyjacielskiej zwanej, filija. Grecy po-
siadali zresztą więcej nazw na różne rodzaje miłości, np. eros –
miłość erotyczna lub storze – intymność. 
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Augustyn często podkreślał w swym nauczaniu, iż związek
małżeński nie jest w swym trwaniu zależny od zdolności małżon-
ków do prokreacji, lecz od przyjacielskiej jedności serc – concor-
dii. Dobro, jakie przynosi rodzajowi ludzkiemu rodzina, nie jest
bowiem ograniczone jedynie do rodzenia i wychowania dzieci,
lecz obejmuje ono także wzajemne zrozumienie i wspieranie się
małżonków w życiu, zwłaszcza w sytuacjach trudnych. Jak argu-
mentował Biskup Hippony, Adam i Ewa stanowili prawdziwe
małżeństwo, zanim jeszcze wydali na świat potomstwo. Jego zda-
niem przedstawiony w Księdze Rodzaju 2,18 problem samotno-
ści Adama w raju został rozwiązany przez Boga przez ofiarowa-
nie mu kobiety do kochania. W opinii św. Augustyna Ewa zos-
tała więc stworzona przede wszystkim po to, aby być towa-
rzyszką życia i przyjaciółką Adama, a dopiero potem matką jego
dzieci4. Bóg nie wybrał jednak dla ludzi bezpłciowego sposobu
rozmnażania się, co według starochrześcijańskiego myśliciela
świadczy o tym, iż pragnął On, aby cud przekazywania życia łą-
czył się z relacją miłości przyjacielskiej pomiędzy małżonkami.
Augustyn wyraził to w następujących słowach: ,,Dzieci rodzą się
w małżeństwie z przyjaźni rodziców5”. Myśliciel z Tagasty twier-
dził, że przyjaźń stanowiła dla pierwszej pary ludzkiej w raju
wielką pomoc zarówno przed grzechem pierworodnym, jak i po
jego popełnieniu. Augustyn uważał także, iż to ze względu na
silną więź przyjacielską Adam przyjął od swej towarzyszki zaka-
zany owoc i zgrzeszył razem z nią. Nie chciał on bowiem opusz-
czać swej przyjaciółki, która była dla niego podporą w życiu i
wielką radością6. Po pewnych wahaniach Augustyn przyjął po-
gląd, że seksualność była od samego początku cechą ludzi (nawet
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w stanie bezgrzeszności w raju), lecz stanowiła ona wówczas do-
skonałe dopełnienie miłości przyjacielskiej (tzw. amicalis bene-
volentia) i nie wiązała się z pożądliwością. Dopiero po upadku
w grzech pierworodny sfera seksualna w ludziach uległa wypa-
czeniu i dołączyła się do niej pożądliwość. Zatem według Augu-
styna w związku mężczyzny i kobiety grzeszna nie jest sama
seksualność, lecz pożądliwość, gdyż wymyka się ona spod kon-
troli rozumu i zaburza czystą, przyjacielską relację pomiędzy
małżonkami. Jak zauważa  Carol Harrison – Biskup Hippony
nadał małżeństwu i seksualności najbardziej pozytywne znacze-
nia ze wszystkich pisarzy tworzących w jego czasach. Należy bo-
wiem pamiętać, że był to okres silnych wpływów gnostyckich 
i manichejskich, które to nurty myślowe radykalnie potępiały
wszelką cielesność i związaną z nią seksualność7.

Nauka augustyńska dotycząca małżeństwa i rodziny oraz
przyjacielskich relacji rodzinnych posiadała podstawy teore-
tyczne oraz praktyczne. Teoretycznym fundamentem dla tych
poglądów było przede wszystkim Pismo Święte oraz dzieła Cy-
cerona. Praktyczną ich podbudowę, związaną z rzeczywistymi,
życiowymi sytuacjami, stanowiło z pewnością osobiste doświad-
czenie Augustyna kilkunastoletniego związku z ukochaną ko-
bietą oraz kontakt z licznymi rodzinami, których problemy starał
się rozwiązywać już jako biskup Hippony. 

Według Doktora Łaski narodziny dzieci mogą pogłębić przy-
jacielską miłość pomiędzy małżonkami, ale, przypomnijmy, posia-
danie potomstwa nie decyduje o tym, iż związek kobiety 
i mężczyzny stanowi prawdziwą rodzinę. Jedność duchowa jako
istota przyjaźni (concordia), bardziej niż związki cielesne jest ele-
mentem tworzącym małżeństwo i rodzinę. Rodzina jest bowiem
w swej istocie społecznością przyjacielską i tym należy tłumaczyć
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wartość i trwanie związków bezdzietnych, bądź zawartych 
w podeszłym wieku, nie mających perspektyw na posiadanie po-
tomstwa8. Zdaniem Augustyna dzieci są błogosławieństwem dla
małżonków, lecz ich główną łaskę stanowi wierność w przyjaciel-
skiej miłości do końca życia. Małżeństwo zjednoczone przez przy-
jaźń jest także źródłem przyjaźni dla potomstwa, a nawet rozszerza
ją na pozostałe społeczności – inne rodziny,  państwo, naród lub
Kościół.  Rodzina staje się wówczas swoistym centrum, z którego
promieniuje przyjaźń, a z niej może rodzić się wyłącznie dobro.

W rodzinie przyjacielska miłość małżonków w szczególny
sposób ogarnia dzieci.  Augustyn zauważył w jednym ze swoich
kazań: ,,Bo pierwszą rzeczą, którą spostrzega nowo narodzone
dziecko otwierając oczy są jego rodzice i w ten sposób jego życie
rozpoczyna się od ich przyjaźni (amicalis benevolentia)9” Przy-
jacielska miłość rodziców do dziecka zdaniem Biskupa Hippony
od samego początku stanowi zatem swoiste środowisko, w któ-
rym istnieją najlepsze warunki do rozwoju. Św. Augustyn nau-
czał, iż narodziny dziecka są cudem i aktem, w którym ludzie
współdziałają z Bogiem przy pojawianiu się nowego życia. Nie
wszyscy jednak małżonkowie zdolni są do posiadania dzieci.
Według myśliciela z Tagasty małżonkowie bezpłodni, jeśli adop-
tują dziecko, stają się jego rzeczywistymi rodzicami, gdyż rodzi-
cielstwo stanowi bardziej kwestię ducha niż ciała. Jego zdaniem
to przyjacielska miłość i duchowa jedność z dzieckiem czyni
kogoś rodzicem. Jako przykład Augustyn podał sytuację świę-
tego Józefa, który choć nie był biologicznym ojcem Jezusa, to
jednak jego ojcostwo było rzeczywiste, ponieważ ogarnął on Je-
zusa przyjacielską miłością10. Starochrześcijański myśliciel za-
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wsze uważał, iż dzieci są darem od Boga i stanowią dla rodziców
źródło szczęścia i remedium na ich samotność. Nie znaczyło to
jednak, że narodziny oraz wychowanie potomstwa nie sprawiają
zarazem wiele trudu. Dzieci wymagają bowiem troski i poczucia
odpowiedzialności ze strony rodziców. Dopóki są one małe, nie
są zdolne do podejmowania samodzielnych decyzji, lecz wraz z
upływem czasu ta sytuacja się zmienia. Zdaniem Doktora Łaski
zanim dzieci dorosną powinny wzrastać w atmosferze przyjaciel-
skiej, przy czym nie chodzi tu o przyjaźń rozumianą jako relacja
równego z równym. Pisząc o przyjaźni małych dzieci z rodzicami,
Augustyn miał na myśli to, iż rodzice mają za zadanie tak je  ko-
chać, aby mogły się one stać ich przyjaciółmi w relacji równego
z równym, gdy już dorosną. Obowiązkiem rodziców jest więc
zapewnienie potomstwu odpowiednich warunków materialnych
oraz duchowych koniecznych do dojrzewania do dorosłej przy-
jaźni. Biskup Hippony twierdził jednocześnie, że relacje przyja-
cielskie rodziców z dziećmi nie sprzeciwiają się stosowaniu
wobec nich nakazów, a nawet kar, gdy jest to konieczne11. Au-
gustyn radził rodzicom niegrzecznych dzieci, aby najpierw upo-
minali je słownie, lecz gdy to nie skutkuje, wówczas nie powinni
żałować na nie rózgi, gdyż przyjacielska troska o dobro dziecka
wymaga czasami zdecydowanego zareagowania na złe postępki
dzieci. Jeśli rodzice pozostają obojętni na zło popełniane przez
ich potomstwo, wówczas są oni współodpowiedzialni za jego
grzechy. Rodzice powinni być zaangażowani w to, co dzieje się
w życiu dzieci i pomagać im w podejmowaniu ważnych, życio-
wych decyzji. Jako przyjaciele nie powinni jednak zmuszać ich
do wyboru drogi życiowej. Dotyczy to również powołania do
małżeństwa, zakonu lub kapłaństwa12. Ważne jest także to, by
pozwolić dzieciom usamodzielnić się, gdy dorosną i dać im żyć
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własnym życiem oraz kontynuować przyjacielską relację z nimi
(wtedy już na poziomie równego z równym).  Myśliciel z Tagasty
podał też tragiczny przykład tego, co może się wydarzyć, gdy za-
nikają więzi miłości przyjacielskiej pomiędzy rodzicami a dzieć-
mi. W jednym z kazań przytoczył opowieść o pewnym złym synu,
obojętnym na krzywdę rodzeństwie i matce, która straciła bliską
więź przyjacielską z dziećmi. Pewnego dnia syn pobił matkę, 
a pozostałe dzieci nic nie zrobiły, aby go powstrzymać. Zrozpa-
czona matka, w ataku złości, poszła do kościoła i przeklęła przed
ołtarzem swe dzieci. Jej klątwa spełniła się i wszystkie one ciężko
zachorowały. Matka, widząc skutki swego czynu, z żalu popełniła
samobójstwo13. Przesłanie tej augustyńskiej opowieści wskazuje
jednoznacznie na konieczność wzajemnego szacunku rodziców
i dzieci, a ten nie jest możliwy bez relacji przyjacielskiej miłości.
Zdaniem Biskupa Hippony przyjacielska więź sięga nawet poza
granice śmierci, chociaż dla tych członków rodziny, którzy prze-
żywają swych najbliższych, łączy się to z tęsknotą za zmarłymi.
Augustyn dobrze rozumiał, co czują takie osoby, gdyż sam dość
wcześnie stracił rodziców i syna. Według niego jednak perspek-
tywa zmartwychwstania i życia wiecznego napawa nadzieją, iż
rodzice połączą się ze swymi dziećmi po śmierci w pozbawionej
już jakichkolwiek wad i braków miłości przyjacielskiej14.

2. Przyjaźń w państwie i narodzie

W poprzednim paragrafie niniejszego artykułu przedsta-
wione zostało stanowisko świętego Augustyna w kwestii roli, jaką
przyjaźń powinna pełnić w rodzinie. Kolejny paragraf poświę-
cony będzie ukazaniu jego poglądów na temat miejsca, jakie po-
winna zajmować relacja przyjacielska w większej społeczności
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naturalnej, którą stanowi państwo. Jako że państwo na ogół ściśle
związane jest z narodem, to rozważania augustyńskie dotyczące
państwa powiązane były z analizami problematyki narodu. Bis-
kup Hippony obie te kategorie społeczne  analizował nie jako
odrębne, lecz jako uzupełniające się. We współczesnej nauce
rzecz ma się podobnie. Naród uznaje się jednak za bardziej pier-
wotny względem państwa, ponieważ jest on państwem w moż-
ności. Samo państwo oznacza głównie strukturę władzy, system
prawny i wspólnotę wartości. Naród jednak może przetrwać bez
państwa (na przykład Polacy w czasie rozbiorów), zaś państwo
nie może istnieć bez narodu.

Życie i twórczość Augustyna przypadły na schyłkowy okres
Cesarstwa Rzymskiego, w czasie ciągłych wojen i niepokojów
społecznych. Z tego względu Biskupowi Hippony ważniejsze wy-
dawało się poszukiwanie odpowiedzi na problem pokojowego
ułożenia stosunków z wrogami, niż konstruowanie spójnej teorii
przyjacielskiej społeczności państwowej. Mimo to w pismach sta-
rochrześcijańskiego myśliciela można znaleźć liczne fragmenty,
w których analizował  on kwestię przyjacielskich stosunków w
państwie i narodzie oraz pomiędzy różnymi krajami. Dokładna
lektura dzieł Doktora Łaski skłania do przyjęcia opinii, iż uważał
on za najlepszy typ państwa ten rodzaj społeczności, w której
dominuje przyjaźń. Jego zdaniem zalety dobrego, przyjacielsko
usposobionego człowieka są także cechami pożądanymi u
dobrego obywatela w państwie. Powtórzmy, iż Augustyn, okre-
ślając istotę państwa, łączył je z rozważaniami na temat narodu,
a czyniąc to nawiązywał głównie do poglądów słynnego rzym-
skiego filozofa i mówcy – Cycerona. W późniejszym okresie
twórczości Biskup Hippony podał  też własną definicję państwa
i narodu, w której zawarł elementy doktryny chrześcijańskiej.
Cechą charakterystyczną augustyńskiej koncepcji narodu oraz
państwa było podkreślenie wspólnoty wartości. Naród i zwią-
zane z nim państwo według definicji Augustyna to zatem zbio-
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rowisko istot rozumnych zjednoczone zgodną wspólnotą rzeczy
umiłowanych15. W definicji tej podkreślona została rola miłości
nakierowanej na dobro wspólne narodu jednoczące obywateli.
Z istotą państwa myśliciel z Tagasty łączył także inne cechy, takie
jak nieśmiertelność i jedność16. Św. Augustyn wyznaczał państwu
również pewne określone cele, którym powinno ono służyć.
Pierwszym z nich jest ochrona pokoju, stanowiącego uporząd-
kowaną zgodę wśród obywateli (określana przy pomocy tego sa-
mego terminu, co przyjaźń rodzinna, czyli concordia ordinata).
Pokój w jego rozumieniu stanowił z kolei pierwszy krok na dro-
dze ku bardziej intymnej relacji, jaką stanowi przyjaźń. Jeżeli
obywatele danego państwa dążą razem do osiągnięcia dobra
wspólnego bardziej niż do realizacji własnych, osobistych celów,
wówczas może zostać nawiązana między nimi współpraca w at-
mosferze przyjacielskiej miłości. Zdaniem Biskupa Hippony
nawet w najgorszych państwach, których głównym dążeniem jest
zapobieganie popadnięciu w stan chaosu społecznego, istnieje
pewien cel wspólny i możliwość rozwoju przyjacielskich relacji.
Potwierdzeniem poglądu Augustyna o potrzebie przyjaźni w
państwie i narodzie jest jego stanowisko w kwestii stosunków
pomiędzy sprawującymi władzę a resztą narodu. W Państwie
Bożym myśliciel z Tagasty przedstawił charakterystykę idealnego
władcy (za wzór uznał dobrego władcę chrześcijańskiego) i wy-
mienił najważniejsze cechy, jakie powinny mu przysługiwać. Zda-
niem Biskupa z Hippony wśród tych cech znajdują się: pokora,
miłosierdzie, sprawiedliwość oraz stanowczość w podejmowaniu
decyzji. Augustyn stwierdził również, iż najlepsi władcy traktują
sprawowanie rządów jako powołanie dane im przez Boga oraz
służbę obywatelom i Stwórcy17.Według niego taka osoba stojąca
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na czele państwa stara się o to, aby panowała tam przyjaźń prze-
jawiająca się w pokoju wewnętrznym (pokój zaś to tranqullitas
et concordia ordinata, czyli spokój i uporządkowana zgoda oby-
wateli). Takie właśnie więzi przyjacielskiego pokoju powinny do-
minować w rodzinach, miastach oraz państwach18.

W innym ze swych dzieł starochrześcijański myśliciel podał
czytelnikom rady dotyczące tego, jak powinien postępować wzo-
rowy obywatel. Otóż, najpierw trzeba, aby zaakceptował on swoją
pozycję w społeczeństwie, jaką wyznaczyła mu Boża Opatrzność.
Człowiek nie powinien też poszukiwać okazji do sprawowania
władzy za wszelką cenę, jeśli nie ma do tego odpowiedniego przy-
gotowania i talentu. Następnie Augustyn potwierdził swoją opinię
na temat konieczności przyjaźni w państwie, pisząc  takie oto
słowa: ,,Niech nie rwą się do władzy państwowej, dopóki nie
osiągną doskonałości w sztuce rządzenia (...) W całym zaś życiu,
na każdym miejscu i o każdym czasie niech otaczają się przyja-
ciółmi lub zabiegają o to, by ich sobie pozyskać19”.

Ważne spostrzeżenie na temat roli przyjaźni w funkcjonowaniu
państwa Augustyn zawarł również w nauce na temat najlepszej
formy rządów. Należy zauważyć, iż nie chodziło mu o to, by kon-
struować jakąś utopijną koncepcję idealnego państwa, jak to uczy-
nił chociażby Platon, lecz aby dokonać analizy problematyki
przyjacielskich i pokojowych relacji międzypaństwowych. Z tego
powodu uznał on, iż nie ma większego znaczenia, jaką formę po-
siadają rządy w danym państwie, pod warunkiem, że sprzyjają one
przestrzeganiu przykazania przyjacielskiej miłości Boga i bliźniego.
Sama władza powinna natomiast być sprawowana w atmosferze
przyjacielskiej, bo im więcej przyjaźni w państwie, tym jest ono lep-
sze. Taka sytuacja  przyczynia się także do układania na stopie przy-
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jacielskiej stosunków z innymi narodami. Obywatele mają też
prawo wpływać na sprawujących władzę i popierać tych, którzy w
najpełniejszy sposób będą chronić przyjaźń, pokój oraz inne dobra
wspólne państwa i narodu. Problemem okazuje się czasami wybór
takich ludzi, którzy najlepiej nadają się do rządzenia. ,,Czy w takich
warunkach uzasadnione jest uchwalenie prawa, które pozwala na-
rodowi na samodzielny wybór urzędników mających zarządzać
jego, to jest publicznym dobrem?” – pytał  Augustyn. Odpowiedź,
oczywista dla człowieka  XXI wieku, była oczywista również dla
niego. Dlatego na tak postawione pytanie odpowiadał: ,,Najzupeł-
niej uzasadnione20”. Wydaje się, że myśliciel z Tagasty wybrał jako
najlepszy dla społeczeństwa starającego się rozwijać wewnątrzpań-
stwowe  więzi przyjaźni system demokratyczny (lub przynajmniej
zawierający liczne elementy demokracji) chociaż uważał zarazem,
iż każdy rodzaj władzy pochodzi od Boga. Biskup Hippony był jed-
nak realistą w kwestiach społeczno-politycznych, dlatego ze smut-
kiem konstatował, iż w świecie często jest tak, iż to nie ci najlepsi
sprawują władzę, a siłą dominującą w państwie nie jest wówczas
przyjaźń, lecz lęk21. Fakt ten nie przeczy jednak temu, że w pań-
stwach i narodach powinna dominować przyjaźń, a augustyńska
koncepcja państwa jako społeczności przyjacielskiej nie traci na
wartości i nadal pozostaje aktualna.

3. Przyjaźń w zakonie

Święty Augustyn odegrał bardzo ważną rolę w procesie roz-
woju życia zakonnego w Kościele Zachodnim. Co prawda nie
był twórcą pierwszych wspólnot, gdyż w jego czasach istniały już
dosyć liczne zgromadzenia, lecz był on jednym z prekursorów
monastycyzmu w Afryce Północnej. Wzorem dla zakładanych
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przez niego wspólnot w Tagaście oraz w Hipponie były zakony,
które miał okazję poznać w czasie pobytu w Mediolanie i Rzy-
mie. Gdy powrócił do rodzinnej Tagasty, sprzedał majątek i za-
łożył zgromadzenie, którego duchowy fundament stanowiła
chrześcijańska miłość przyjacielska. W ten sposób Doktor Łaski
starał się urzeczywistnić ideał przyjaźni chrześcijańskiej.

Pierwszy zakon augustyński w Tagaście składał się począt-
kowo z bliskich przyjaciół Augustyna, którzy znali go od dawna
i mieli podobne jak on wykształcenie oraz zainteresowania.
Członkowie tej wspólnoty nie składali żadnych ślubów zakon-
nych – posłuszeństwa, ubóstwa lub czystości, a jedynie w sposób
całkowicie dobrowolny powierzali się przyjacielskiej opiece i kie-
rownictwu Augustyna. Po wyświęceniu na kapłana, a następnie
na biskupa Hippony, nie zaprzestał on rozwijać życia zakonnego
w swej diecezji. Co więcej, otworzył bramy zakonu dla wszyst-
kich chętnych, bez względu na ich status społeczny czy wykształ-
cenie. Powołanie zakonne stanowiło według Biskupa Hippony
najdoskonalszy sposób wcielania w życie koncepcji miłości przy-
jacielskiej, dzięki której zakonnicy mogą nie tylko poznawać sie-
bie wzajemnie, lecz również pomagać sobie w coraz lepszej
służbie Bogu i bliźnim. Klasztor męski w Hipponie nie był
zresztą jedynym zgromadzeniem, jakie założył tam Doktor Łaski.
Oprócz niego Augustyn ufundował także wspólnotę kapłanów
z jego diecezji oraz klasztor żeński, którego przełożoną była sios-
tra Augustyna. Wspólnota kapłańska nosiła nazwę monasterium
clericorum, a wśród znawców problematyki monastycznej nie ma
pełnej zgody co do tego, czy była ono zakonem, czy raczej pierw-
szym w historii Kościoła seminarium duchownym22. Najnowsze
badania historyczne potwierdzają, że był to jednak raczej zakon,
gdyż jego członków obowiązywały śluby zakonne. Zakonnicy nie
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tylko modlili się, lecz dbali także o swój rozwój intelektualny. 
W ich zgromadzeniach znajdowały się bowiem biblioteki, a bra-
cia kierowali różnorodne pytania do Biskupa Hippony. W ten
sposób powstał zbiór pytań zatytułowany De diversis quaestioni-
bus octoginta tribus, w którym zebrano odpowiedzi Augustyna
na trapiące braci problemy. Jedna z owych kwestii, mianowicie
kwestia 71, poświęcona została w całości zagadnieniu przyjaźni.
Doktor Łaski przedstawił w niej własną, pod wieloma względami
bardzo nowatorską, koncepcję przyjaźni chrześcijańskiej oraz
gorąco zalecał jej praktykowanie także w życiu monastycznym23.
Świadczy to z całą pewnością o tym, iż przyjaźń stanowiła dla
niego niezwykle ważny czynnik w procesie formacji duchowej
zakonników oraz w funkcjonowaniu wspólnoty. 

Biskup Hippony był nie tylko założycielem zakonów, lecz
także twórcą prawodawstwa monastycznego w Kościele Zachod-
nim. Napisał on pierwszą na Zachodzie regułę zakonną, znacznie
różniącą się od wzorca istniejącego w Kościele Wschodnim24.
O ile bowiem Wschód kładł nacisk na konieczność odosobnienia
mnichów, o tyle reguła augustyńska zalecała życie wspólnotowe
i konieczność przyjacielskiej miłości wśród braci w zakonie. Ist-
nieje także wersja tej reguły przeznaczona dla zakonu żeńskiego
w Hipponie, również autorstwa świętego Augustyna. Biskup
Hippony w stworzonych przez siebie regułach tłumaczył mni-
chom i zakonnicom, że żyją oni w klasztorze po to, aby tworzyć
przyjacielską uporządkowaną jedność serc (tu znów pojawia się
augustyński termin concordia ordinata), a dzięki temu lepiej ko-
chać Boga i bliźnich. Następnie starochrześcijański myśliciel za-
uważał, iż nie jest możliwa autentyczna przyjaźń w zakonie bez
wspólnoty dóbr i ślubów ubóstwa. Augustyn radził też członkom
wspólnot zakonnych, aby dzielili się z innymi dobrami material-
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nymi oraz duchowymi, wśród których bardzo ważne miejsce zaj-
muje przyjaźń. Cechą charakterystyczną dóbr duchowych, w
przeciwieństwie do materialnych, jest to, iż gdy się je dzieli z in-
nymi, to ich ilość nie zmniejsza się, lecz zwiększa. Doktor Łaski
potępił w tekście reguły także wszelką postać egoistycznego in-
dywidualizmu, który może się przejawiać nie tylko w gromadze-
niu bogactw, ale i wiedzy. Według niego przyjacielskie relacje w
zakonie przejawiają się również w tym, iż nikt nie uznaje za wy-
łączną własność zdobytej wiedzy i prawdy, lecz raduje się nią
wspólnie z pozostałymi braćmi. W opinii Augustyna taka
postawa przynosi prawdziwe szczęście i stanowi swoiste przygo-
towanie do wiecznego szczęścia w niebie25.

Czasami zdarzało się, iż któryś z zakonników opuszczał au-
gustyńską wspólnotę, a częstym tego powodem były problemy
osobiste. Z tego względu Biskup Hippony zachęcał do nawiązy-
wania przyjaźni w zakonach, ponieważ łatwiej jest wówczas
pomóc komuś w kłopotach. Odpowiadając na pytanie braci za-
konnych dotyczące przyjaźni Augustyn napisał: ,,Jaki jest lepszy
dowód przyjaźni, niż ten, gdy ktoś pomaga przyjacielowi dźwi-
gać jego ciężary?26” W dalszej części odpowiedzi zauważył nato-
miast, że aby móc skutecznie pomagać przyjacielowi, muszą
zostać spełnione pewne podstawowe warunki. Wśród nich wy-
mienił: wczucie się w sytuację egzystencjalną przyjaciela oraz za-
chowanie pewnego dystansu emocjonalnego wobec jego proble-
mów, niezbędnego do właściwej oceny sytuacji. Ważne jest też,
aby ktoś, kto udziela pomocy, nie znajdował się w tym czasie w
takich samych tarapatach, jak ten, któremu on pomaga. Oprócz
tego istotną rolę odgrywa czas, gdyż przyjaciele powinni poma-
gać sobie niejako na zmianę, czyli że ten, który w danej chwili
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25 Por. Theodore Tack, If Augustine Were Alive. Augustin’s Religious Ideal for Today, New
York 1988, s. 31-44.

26 Św. Augustyn, De diversis quaestionibus octoginta tribus 71, PL 40.
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ma mniej zmartwień winien udzielać pomocy temu, który ma ich
więcej27.

Myśliciel z Tagasty traktował przyjaźń, także tę w zakonie, nie
jako coś definitywnie ukończonego, lecz bardziej jako proces
wspólnego podążania ku dobru. Z tego powodu przyjaźń wśród
zakonników powinna nieustannie się rozwijać, oczyszczać z ego-
izmu oraz pomagać im w coraz lepszym miłowaniu Boga i bliźnich
w Jezusie, który jest najlepszym przyjacielem ludzi28. Okazuje się
zatem, iż w opinii Biskupa Hippony przyjaźń czysto ludzka w za-
konie (choć nie tylko tam) potrzebuje dopełnienia w przyjaźni 
z nadprzyrodzonym jej źródłem, czyli z Bogiem.

4. Przyjaźń z Bogiem (w Kościele pojętym jako mistyczne
Państwo Boże – Civitas Dei)

Augustynizm stanowi doktrynę teologiczno-filozoficzną,
która w każdym swym aspekcie jest silnie teocentryczna. Rów-
nież w centrum augustyńskiej koncepcji przyjaźni odnajdujemy
Boga. Jak już zostało wspomniane, Doktor Łaski podkreślał spo-
łeczny charakter natury ludzkiej, zatem gdy pisał o przyjacielskiej
relacji człowieka z Bogiem, to łączył owe rozważania z zagadnie-
niami społecznymi. Jego zdaniem osoba ludzka zawsze żyje w ja-
kiejś społeczności, dlatego także w przypadku nawiązywania
przyjaźni z Bogiem czyni to we wspólnocie, którą stanowi Ko-
ściół. Sam Kościół Augustyn pojmował na sposób mistyczny, uj-
mując go jako społeczność osób już zbawionych, tych, co
dopiero zmierzają do osiągnięcia zbawienia w świecie doczesnym
oraz aniołów i Boga. Tak ujęty Kościół określał on mianem Pań-
stwa Bożego (Civitas Dei) i nie ograniczał go do kościoła insty-

51Grzegorz Baczewski Rola przyjaźni w życiu społecznym według świętego Augustyna

27 Por. tamże.
28 Tenże, Regula. Ordo monasterii 9, PL 32. 
29 Por. E. Gilson, Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna, tłum. Z. Jakimiak,

Warszawa 1953, s. 227-238.
30 Por. J. Burnaby, Amor Dei. A Study of the Religion of Saint Augustine, London 1938, s. 56.
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tucjonalnego, lecz przyjął, że jego granice nie są na mapach, ale
w ludzkich sercach. To bowiem przyjacielska miłość do Boga i
bliźnich decyduje o tym, czy ktoś należy do owej społeczności29.
Członkowie Państwa Bożego w jego wymiarze doczesnym (tzw.
,,Kościół walczący”– ecclesia militans, niejako walczący o zba-
wienie) obecni są w każdej społeczności ziemskiej. Ostateczny
kres Civitas Dei osiągnie w czasach eschatologicznych, gdy na-
stąpi doskonałe zjednoczenie w przyjacielskiej miłości wszystkich
zbawionych z Bogiem i aniołami (tzw. ,,Kościół triumfujący’’ ec-
clesia triumfant). Niektórzy ze znawców augustynizmu twierdzili,
iż koncepcja przyjaźni z Bogiem w Kościele nie odgrywała w
doktrynie Biskupa Hippony zbyt ważnej roli30. Nowsze badania
historyczne wskazują jednak na to, że Augustyn przypisał przy-
jaźni z Bogiem istotną funkcję w swej eklezjologii. Augustyn
często używał określenia ,,przyjaciel Boga” w stosunku do wielu
postaci ze Starego Testamentu, m.in. Abrahama, Mojżesza oraz
proroków. Do grona przyjaciół Boga, zdaniem myśliciela z Ta-
gasty, należał także Adam, zanim popełnił grzech pierworodny.
Bóg rozmawiał z nim jak prawdziwy przyjaciel, a on nie wstydził
się swych słabości i zwierzał się z kłopotów, na przykład z samo-
tności (przed stworzeniem Ewy)31. Wobec osób z Nowego Tes-
tamentu i członków pierwotnych gmin chrześcijańskich Augus-
tyn również używał nazwy ,,przyjaciele Boga”. Wśród nich znaj-
dowali się m.in. święty Szczepan i ci, którzy pierwsi uwierzyli 
w Chrystusa32. Wreszcie według starochrześcijańskiego myśli-
ciela zakonnicy oraz wszyscy chrześcijanie, jeśli tylko przestrze-
gają Bożych przykazań, mogą być nazwani Bożymi przyjaciółmi.
Możliwe jest to dzięki ofierze Jezusa, który wyzwala z niewoli
grzechu i czyni ludzi swymi przyjaciółmi33.
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31 Św. Augustyn, Komentarz słowny do Księgi Rodzaju, w: Pisma Starochrześcijańskich Pi-
sarzy, tłum. Jan Sulowski, t. XXV, Warszawa 1980, s. 340.

32 Por. tenże, Sermo 315, 1, PL 38.
33 Por. tenże, Początkowe nauczanie religii, tłum. W. Budzik, w: Pisma katechetyczne, War-

szawa 1952, s. 13.
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Augustyn w pierwszym okresie swej twórczości sądził, iż na-
wiązanie relacji przyjacielskiej z Bogiem i bliźnimi w Kościele jest
możliwe dzięki osobistemu wysiłkowi człowieka, moralnemu do-
skonaleniu się i spełnianiu dobrych uczynków. Takie stanowisko
prezentował on jeszcze w 389 roku. Na pytanie ,,Dlaczego Bóg
stworzył świat?” odpowiadał, że taka była wola Boża, a jeśli ktoś
chciałby szukać dalszej przyczyny, ten musiałby stać się Bożym
przyjacielem, bo tylko przyjaciołom wyjawia się najskrytsze myśli.
Możliwe jest to wówczas, gdy ma się czyste serce, a to w najdosko-
nalszy sposób dokonać się może we wspólnocie Kościoła34. Kon-
tynuując tę myśl Biskup Hippony stwierdził, że sama przynależność
do Kościoła instytucjonalnego nie zapewnia automatycznie przy-
jaźni z Bogiem i z bliźnimi. Dopiero moralna prawość człowieka i
Boża łaska udzielana człowiekowi sprawiają, iż dana osoba staje się
członkiem Kościoła mistycznego, czyli przyjacielskiej wspólnoty
Państwa Bożego. Zdaniem badacza augustynizmu Michaela Sher-
wina Doktor Łaski korzystał z poglądów Cycerona, zwłaszcza sto-
ickiej nauki o kosmopolityzmie (czyli że wszyscy ludzie są braćmi
zamieszkującymi wspólny kosmos) konstruując własną koncepcję
przyjacielskich relacji z Bogiem oraz bliźnimi w mistycznym Pań-
stwie Bożym35. W późniejszym okresie myśliciel z Tagasty zaczął
pojmować przyjaźń w Kościele bardziej jako Bożą łaskę niż efekt
moralnego wysiłku człowieka. Zatem tylko sam Bóg może w spo-
sób niczym nie zasłużony obdarzać swą przyjaźnią, a dzięki łasce i
sakramentom świętym człowiek jest w stanie przejść ze stanu nie-
przyjaźni do przyjaźni z Bogiem i bliźnimi w Kościele. Taka zmiana
stanowi zarazem odejście od przywiązania do przemijających dóbr
materialnych i umiłowanie rzeczywistości wiecznej, duchowej. Po-
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34 Por. Św. Augustyn, Komentarz do Księgi Rodzaju przeciw Manichejczykom, w: Pisma
Starochrześcijańskich Pisarzy, tłum. Jan Sulowski t. XXV, Warszawa 1980, s. 24.

35 Por. M. Sherwin, The Friend of the Bridegroom Stands and Listens. An Analysis of the
Term ,,Amicus sponsi” in Augustine’s Account of Divine Friendship, “Augustinianum”
nr 38, 1998, s. 200.

ZP nr 8 środki 1 do 152:Layout 1  2017-05-12  23:09  Page 53



gląd Augustyna o tym, iż przyjaźń ze światem stanowi swego ro-
dzaju zdradę wobec Boga, wydawać się może dość kontrowersyjny,
lecz takie stanowisko wynika z niezrozumienia augustyńskiego ro-
zumienia pojęcia ,,świat”. Znaczyło ono bowiem dla Biskupa Hip-
pony to samo, co dla Ewangelisty Jana, który rozumiał przez nie
zło i grzechy popełniane przez ludzi. Z tego względu jest ono zwią-
zane z demonami oraz ich częściową władzą w owym „świecie”.
W ,,Państwie Bożym’’ Augustyn przedstawił na przykład opisy po-
gańskich zwyczajów składania ofiar demonom i ,,przyjaźnienia się”
z nimi36. Radykalne łączenie przez Doktora Łaski przyjaźni z Bo-
giem z wyborem rzeczy wiecznych a odrzucaniem przemijających
doprowadziło go w rezultacie do stworzenia wizji dwóch państw:
państwa ziemskiego (Civitas terrena) oraz Państwa Bożego (Civitas
Dei). Pierwsze z nich ufundowane jest na przyjaźni ze światem do-
czesnym posuniętej aż do pogardy Boga, zaś drugie budowane jest
na przyjacielskiej miłości Boga wiodącej nawet do porzucenia dóbr
tego świata. Nas szczególnie interesuje Państwo Boże i panująca
tam prawdziwa przyjaźń związana z dobrem jego członków, ponie-
waż przyjaźń w państwie ziemskim z demonami i z tym, co
grzeszne, nie jest prawdziwą przyjaźnią (w Wyznaniach Augustyn
nazywał ją ,,nieprzyjazną przyjaźnią”). W jednym z kazań Biskup
Hippony wyraził się o Państwie Bożym jako o: ,,Ojczyźnie w której
Bóg będzie przyjacielem na wieki i gdzie nie będzie lęku przed wro-
gami”37. W innym z kazań zwrócił także uwagę na to, aby nie
przedkładać w życiu przyjaźni z ludźmi nad przyjaźń z Bogiem,
gdyż w Państwie Bożym w czasach ostatecznych wszyscy zbawieni,
aniołowie i Bóg będą przyjaciółmi na wieczność38. Augustyn pisał
też o przyjaźni z Bogiem jako o uczestnictwie w Bożej Mądrości.
Swoją naukę na ten temat oparł on między innymi na fragmencie
Księgi Mądrości 7,27, gdzie czytamy, iż Mądrość czyni dusze święte
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36 Por. Św. Augustyn, Państwo Boże, dz. cyt. s. 310.
37 Tenże, Sermo 318, 11, PL 38 oraz 39. 
38 Tamże, 299, 6, PL 38.  
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Bożymi przyjaciółmi. Owa Mądrość zdaniem myśliciela z Tagasty
jest tożsama z Drugą Osobą Trójcy Świętej. Augustyn rozwinął
naukę na ten temat  w dziele ,,O Trójcy Świętej”, gdzie przedstawił
działanie Bożej Mądrości względem ludzi poprzez oświecanie ich
umysłów oraz wcielenie i naukę Jezusa. Dzięki wierze w Jezusa lu-
dzie mogą przyjaźnić się z całą Trójcą Świętą39. Starochrześcijański
myśliciel interpretował ten fakt jako mistyczną przemianę czło-
wieka przez Boga, który jest jego przyjacielem. Zdaniem Augustyna
taka przemiana nie jest w pełni  możliwa w tym życiu, lecz jest na-
dzieja, iż  będzie możliwa doskonała przyjaźń z Bogiem i ze wszyst-
kimi zbawionymi oraz aniołami w niebie, czyli w mistycznym
Państwie Bożym. Najlepiej charakteryzują je takie oto sława Bis-
kupa Hippony: ,,(...) Winniśmy myśleć o samej Ojczyźnie, wyższej
i niebiańskiej, skąd pochodzimy. Tam wola Boga – który z aniołów
czyni wichry, a ze sług swoich ogień palący (Psalm 103,4) – panuje
wśród duchów zespolonych najwyższym pokojem i przyjaźnią, w
jedno serce i jedną wolę stopionych duchowym ogniem miłości”40.

5. Zakończenie

Niniejszy artykuł miał na celu przedstawienie poglądów świę-
tego Augustyna dotyczących funkcji, jaką powinna pełnić przy-
jaźń w różnych społecznościach - rodzinie, państwie i narodzie,
we wspólnocie zakonnej oraz w Kościele. Szczegółowa analiza
pism Biskupa Hippony skłania do przyjęcia wniosku, że po
pierwsze, stworzył on własną, pod wieloma względami bardzo
oryginalną, koncepcję przyjaźni o cechach chrześcijańskich, a po
drugie, że przypisał jej ważną rolę w życiu każdej społeczności.
Zwrócił więc m. in. uwagę na konieczność przyjacielskich relacji
pomiędzy małżonkami oraz rodzicami i dziećmi. Rodzina połą-
czona takimi przyjacielskimi więzami stanowi najlepszą  ko-
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mórkę społeczną w każdym państwie. Samo państwo i naród
również stanowić powinny przyjacielskie wspólnoty, w których
sprawujący władzę traktują obywateli jak potencjalnych przyja-
ciół. Taka atmosfera przyjacielskiej miłości (amicalis benevolen-
tia) sprzyja zachowywaniu pokoju wewnętrznego oraz
międzynarodowego i pomaga w rozwoju materialnym i ducho-
wym państwa. Augustyn potrafił również zrealizować w praktyce
podany przez siebie ideał przyjaźni w zakładanych wspólnotach
zakonnych. Reguły zakonne, które dla nich napisał, mocno ak-
centują wartość przyjaźni w życiu monastycznym. Starochrześci-
jański myśliciel szczególnie podkreślał konieczność przyjaźni z
Bogiem. Również ta relacja ma charakter społeczny, gdyż najpeł-
niej może się ona rozwijać w Kościele, pojmowanym przez Au-
gustyna jako mistyczna społeczność ludzi zbawionych, aniołów
oraz Boga połączona więzami wiecznej, przyjacielskiej miłości,
czyli w Państwie Bożym.
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THE FUNCTION OF FRIENDSHIP IN SOCIAL LIFE
ACCORDING TO SAINT  AUGUSTINE

Summary
This paper deals with the social function of friendship ac-

cording to Saint Augustine. Four natural types of society and
their connection with friendship have been analysed:  the family,
the state (including the nation as the fundamental ground of
each state), the religious orders and the Church as the mystical
community. Augustine never considered friendship in factories
as in his time most physical work was carried out by slaves and
there was no industry, but it would seem to be similar to friend-
ship in the state. Schools were also like states for teachers carried
considerable authority.

According to Augustine each family should be a friendly so-
ciety of husband, wife and children. He believed that an atmos-
phere of friendship is best for them and for states, of which
families are a part. States also function best when there is friend-
ship among citizens and between government and citizens. In
states there must be always a structure of authority and a com-
mon good. Friendship and peace are essential common goods.
It helps to keep peace inside states (internal peace) and among
states (international peace). Furthermore, religious orders in Au-
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gustinian thought are the societies of friends. Monks or nuns
should be friends with each other and especially with God, the
source of true friendship. Augustine was the founder of monas-
teries and the author of Rules for them in which he realised his
ideal of Christian friendship. In the end the most important
friendship is friendship with God and this is best done in the
Church – the mystical friendly society (Civitas Dei – The City of
God). This society in eschatological times will become the eter-
nal communion of friends - saints, angels and God in heaven.

Keywords: friendship, family, state, religious orders, Church,
God.
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Stefan Szary*)

ZROZUMIEĆ KIERKEGAARDA. 
O POJĘCIU MIŁOŚCI ZE SZCZEGÓLNYM

UWZGLĘDNIENIEM LISTÓW 
SØRENA KIERKEGAARDA DO REGINY OLSEN

1. Uwagi wstępne dotyczące możliwości rozumienia filozofii Sørena Kier-
kegaarda. 2. Dramatyczna miłość Sørena Kierkegaarda do Reginy Olsen.
3. Korespondencja Sørena Kierkegaarda. Listy do Reginy Olsen. 4. Kate-
goria miłości w listach Sørena Kierkegaarda do Reginy Olsen. 4.1. Miłość
jako odpowiedzialność. 4.2. Miłość jako wewnętrzność i nieskończoność.
4.3. Miłość jako antysystemowość. 4.4. Miłość jako zjednoczenie. 4.5. Mi-
łość jako wolność. 5. Zakończenie

Abstrakt

Postać filozofia, teologa, pisarza, Sørena Kierkegaarda (1813-
1855) oraz jego spuścizna w postaci dzieł, dzienników, listów,
nieustannie fascynują zarówno wielu badaczy w Polsce jak i za
granicą. Kierkegaard należy do tej grupy myślicieli, których prze-
słanie ciągle czeka na urzeczywistnienie, mimo odległości czasu,
nie straciło ono nic ze swej aktualności. Przesłanie Duńczyka
można wyrazić za pomocą dwóch podobnie brzmiących zdań:
»Stawaj się prawdziwym człowiekiem« oraz »Stawaj się praw-
dziwym chrześcijaninem«. W niniejszym artykule autor przed-
stawia z jednej strony ważny wątek biograficzny: miłość Sørena
Kierkegaarda do Reginy Olsen, który odgrywa ważną rolę, gdy

* Dr, Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu, e-mail: st.szary@gmail.com; strona
internetowa autora: www.stefan-szary.pl.tl
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chodzi o pełniejsze zrozumienie filozoficznego przesłania Duń-
czyka, z drugiej na podstawie inspiracji odkrywanej w napisa-
nych przez niego listach do narzeczonej, dokonuje prezentacji
konstytutywnych cech miłości.

1. Uwagi wstępne dotyczące możliwości rozumienia filozofii
Sørena Kierkegaarda

Słusznie zwraca się uwagę, zwłaszcza w filozofii egzystencji,
że człowiek jest pytaniem nie tyle dla innych, ile przede wszyst-
kim dla siebie, ale nawet to pytanie stosunkowo rzadko docze-
kuje się pełnej odpowiedzi. Na kilka lat przed swoją śmiercią
Søren Kierkegaard w tekście pt. Punkt widzenia dotyczący mojej
działalności jako pisarza wyznał: „bywało, że nie mogłem uczynić
się zrozumiałym dla samego siebie”1. A zatem, na ile można zro-
zumieć Kierkegaarda? 

Mając na uwadze zasadnicze przesłanie Duńczyka, istotne są
w nim dwie sprawy, pierwsza, to wezwanie do tego, by stawać
się prawdziwym człowiekiem – pojedynczym, jednostką, kimś
świadomym, to znaczy przyjmującym odpowiedzialność za siebie
i za swoje życie w doczesnym i wiecznym przeznaczeniu, sprawa
druga, to wezwanie do tego, by stawać się autentycznym chrze-
ścijaninem w świecie, który sprowadził chrześcijaństwo do łat-
wego pocieszenia, niszcząc w ten sposób – w opinii Kierkegaarda
– jego fundamentalną ideę, wypaczając jego istotę. Odnośnie
tych spraw wypowiadał się nieustannie w swoich dziełach. Ale
jest jeszcze jeden ważny aspekt, gdy chodzi o próbę zrozumienia
Kierkegaarda. To jego życie i decyzje, które nie wpisują się w
prostą logikę powierzchownych działań i uzasadnień. Kierkega-
ard przeczuwał, że częściej będzie miał do czynienia z niezrozu-
mieniem, aniżeli odwrotnie. To przekonanie zapisał już w lutym
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1836 roku, mając dwadzieścia trzy lata: „Ludzie rozumieją mnie
tak mało, że nie rozumieją nawet mojej skargi na to, że mnie nie
rozumieją”2. Skarga ta okazała się być trafnym przewidywaniem.
Kierkegaard jako autor dzieł pisanych pod pseudonimami, a
więc ukazujących estetyczne i etyczne stadia egzystencji, stał się
niejako ważniejszy od Kierkegaarda przemawiającego we włas-
nym imieniu, autora mów budujących, sui generis kazań, wnikli-
wych rozważań religijnych – chrześcijańskich. Wielu wybitnych
myślicieli wieku dwudziestego, w pismach których dostrzec
można wyraźny wpływ poglądów Duńczyka, wystarczy wymienić
Heideggera, Sartre’a, a nawet Ciorana, wskazuje na przejęcie od
niego istotnych kategorii egzystencjalnych, przy jednoczesnym
zdystansowaniu się lub nawet całkowitym odrzuceniu tej części
jego przesłania, która odwołuje się do perspektywy życia wiecz-
nego, czy też wskazuje na osobę Jezusa Chrystusa jako jedynego
prawdziwego Zbawiciela człowieka. W powyższym kontekście
słuszną jest uwaga prof. K. Toeplitza, który we wprowadzeniu
do polskiego wydania Pism późnych, zawierającego między in-
nymi teksty: O mojej działalności jako pisarza, oraz Punkt widze-
nia dotyczący mojej działalności jako pisarza. Bezpośredni
komunikat. Meldunek dla historii, stwierdził, że: „Każdy badacz
i czytelnik Duńczyka od tej właśnie literatury powinien rozpo-
czynać zapoznawanie się z jego twórczością”3. W powyższych
bowiem tekstach Kierkegaard jasno i wyraźnie sprecyzował cel
swojego działania, którego świadomość pomaga czytelnikom w
pełniejszym i właściwszym zrozumieniu zarówno osoby Duń-
czyka, jak i napisanych przez niego dzieł. Kierkegaard oznajmił:
„jestem i byłem pisarzem religijnym, […] całokształt mojej dzia-
łalności jako pisarza znajduje się w określonym stosunku do
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2 Tenże, Gesammelte Werke und Tagebücher. 38. Abteilung. Die Tagebücher. Erster Band,
Grevenberg Verlag Dr. Ruff & Co. OHG – Simmerath, 2003, s. 68.

3 K. Toeplitz, Od tłumacza, w: S. Kierkegaard, Pisma późne, dz. cyt., s. 9.

ZP nr 8 środki 1 do 152:Layout 1  2017-05-12  23:09  Page 63



chrześcijaństwa”4. Kategorie egzystencjalne stały się, bez cienia
wątpliwości, punktem wyjścia dla bardzo wielu niezwykle cie-
kawych i cennych prac bezpośrednio lub pośrednio odwołują-
cych się do Kierkegaarda, jednak wyrwane z szerszego kontekstu
religijnego dalekie są od zasadniczych zamierzeń samego Duń-
czyka.   

Po drugie, nierozumienie Kierkegaarda, o czym już wspom-
niałem, wiąże się ściśle z tymi wątkami biograficznymi, w których
»jak gdyby« brakowało logiki w jego postępowaniu. Na różny
sposób badacze i znawcy Kierkegaarda wyjaśniają między innymi
jego relację do ukochanej narzeczonej, która została zakończona
nieoczekiwanym zerwaniem zaręczyn, a także jego radykalnie
krytyczne stanowisko wobec świata chrześcijańskiego. 

W uwagach wstępnych, dotyczących kwestii możliwości ro-
zumienia filozofii Kierkegaarda, należy postawić także zasadni-
cze pytanie: „Cóż to jest prawda?”5 – o którą Duńczyk zabiegał
przez całe swoje życie. Udzielając odpowiedzi jednym krótkim
słowem, należałoby rzec: »przejrzystość egzystencjalna«6.
Prawda, według Kierkegaarda, który nie bez powodu nazywany
bywa Sokratesem Północy, stanowi egzystencjalne zadanie, które
każdy pojedynczy człowiek powinien starać się wykonać w całej
powadze, to znaczy biorąc za siebie i za swoje życie absolutną
odpowiedzialność. W Dzienniku z podróży do Gilleleje (pół-
nocne wybrzeże Zelandii) w dniu 1 sierpnia 1835 roku Kierke-
gaard zapisał: „Prawdą jest dla mnie, znaleźć ideę, dla której
chcę żyć i [dla której chcę] umrzeć”7. Odpowiedź na pytanie o
ideę życia i śmierci, kryje w sobie sens egzystencji każdego poje-
dynczego człowieka. »Idea egzystencjalna« nie jest jakimś iluzo-
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4 S. Kierkegaard, Pisma późne, dz. cyt., s. 50.
5 Ewangelia wg św. Jana 18, 38.
6 Por. S. Kierkegaard, Pisma późne, dz. cyt., s. 243.
7 Tenże, Gesammelte Werke und Tagebücher. 38. Abteilung. Die Tagebücher. Erster Band,

dz. cyt., s. 16.
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rycznym, nierealnym marzeniem, lecz możliwie głęboką świado-
mością siebie, bez poznania której grozi człowiekowi »egzysten-
cjalna pustka«8, a wraz z nią »choroba na śmierć«, przejawiająca
się w przekonaniu o bezsensie własnego istnienia i w konsek-
wencji zabijająca człowieka od wewnątrz jako rozpacz. Sokratej-
ski imperatyw Kierkegaard wyraził w zdaniu: „Trzeba najpierw
poznać siebie, zanim pozna się cokolwiek innego (γνωϑι

σεαυτον)”9. Wezwanie do samopoznania nie ma charakteru
czysto intelektualnego, lecz jest to proces egzystencjalny – in
statu nascendi – który trwa przez całe życie każdego pojedyn-
czego człowieka i wyraża się w dokonywanych przez niego de-
cyzjach i wyborach, a także w odwadze podejmowania ryzyka
nawet wbrew racjom intelektualnym. Życia nie należy ani prze-
śnić, ani „przegadać”, a tym bardziej nie należy go teoretyzować,
budując obiektywne systemy, w których jest miejsce na wszystko
oprócz jednostki i jej wolności. Kierkegaard prowadził odnośnie
tej sprawy ostrą polemikę z poglądami Hegla, a pośrednio z
każdą filozoficzną próbą systemowego ujęcia egzystencji. Celem
Duńczyka było „zwrócenie uwagi”10 każdemu pojedynczemu
człowiekowi na ważność nieustannego stawania się prawdziwym
człowiekiem, a zarazem prawdziwym chrześcijaninem. Wezwa-
nie Kierkegaarda do samopoznania przypomina nauczanie So-
kratesa, który podczas procesu, jaki mu wytoczono, mówił do
swoich rodaków: „Nie wstydzisz się dbać i troszczyć o pieniądze,
abyś ich miał jak najwięcej, a o sławę, o cześć, o rozum i prawdę,
i o duszę, żeby była jak najlepsza, ty nie dbasz i nie troszczysz
się o to?”11. Kierkegaard jest obrońcą wolności każdego poje-
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8 Pojęciem »pustki egzystencjalnej« posługiwał się w swoich pracach między innymi V.
E. Frankl. 

9 S. Kierkegaard, Gesammelte Werke und Tagebücher. 38. Abteilung. Die Tagebücher. Er-
ster Band, dz. cyt., s. 19.

10 S. Kierkegaard, Pisma późne, dz. cyt., s. 145.
11 Platon, Obrona Sokratesa, tł. Wł. Witwicki, t. I, Kęty 2005, s. 568. 
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dynczego człowieka, a zarazem filozofem odpowiedzialności,
przed którą żadna jednostka nie jest w stanie uciec. „Cóż to bo-
wiem oznacza być kimś pojedynczym i chcieć nim być? Oznacza
to posiadać sumienie i chcieć mieć sumienie”12. Ucieczka od wol-
ności powiązana jest także z odpowiedzialnością za taki właśnie
wybór dokonany przez jednostkę. 

Warto podkreślić, że to właśnie Kierkegaard zwrócił uwagę
na wartość doświadczenia źródłowego, jakim jest egzystencja.
Duńczyk odniósł to doświadczenie bezpośrednio do fenomenu
życia każdego pojedynczego człowieka. Wskazał przy tym naj-
pierw na dramatyczny charakter egzystencji, jako wartości pod-
stawowej, nieustannie zagrożonej, domagającej się zwrotu
człowieka ku sobie poprzez właściwe zatroskanie, a następnie na
dramatyczny charakter innych ważnych kategorii egzystencjal-
nych, takich jak lęk, wolność, miłość, doczesność, wieczność,
chwila, powtórzenie, wiara... 

W kolejnej części niniejszego artykułu pragnę skupić uwagę
czytelnika na jednym wątku biograficznym, na miłości Sørena
Kierkegaarda do Reginy Olsen. 

2. Dramatyczna miłość Sørena Kierkegaarda do Reginy Olsen

W 1837 roku Søren Kierkegaard miał 24 lata. Od trzech lat
nie żyła już jego matka Ane Sørensdatter Lund, druga żona Mi-
chaela Pedersena Kierkegaarda13. Nie żyły już także trzy starsze
siostry: Maren Kirstine14, która miała 25 lat, Nicoline Christine15

– 33 lata oraz Petrea Severine16 – 33 lata, oraz dwóch starszych
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12 S. Kierkegaard, Pisma późne, dz. cyt., s. 231.
13 Pierwszą żoną Michaela Pedersena Kierkegaarda (1756-1838) była Kirstine Nielsdatter

Kierkegaard (Royen) (ok. 1758-1796).
14 Maren Kirstine Kierkegaard (1797-1822).
15 Nicoline Christine Kierkegaard (1799-1832).
16 Petrea Severine Kierkegaard (1801-1834).
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braci: Søren Michael17, który miał zaledwie 12 lat oraz Niels An-
dreas18 – 24 lata. Przy życiu, oprócz ojca, pozostał jeden tylko,
starszy od Sørena o 8 lat brat, Peter Christian19. Pustosząca ro-
dzinę śmierć wywoływała rozpacz ojca, która w postaci pojawia-
jących się stanów melancholii przechodziła także na syna. Czy w
obliczu tak bolesnych doświadczeń pozostaje w człowieku jaka-
kolwiek szczelina pozwalająca myśleć o szczęściu? 

Punkt zwrotny zdarzył się w maju 1837 roku. Søren snuł
wtedy pewne plany małżeńskie, myśląc o dziewczynie pochodzą-
cej z burżuazji kopenhaskiej, Boletcie Rørdam20. Jednakże pod-
czas odwiedzin rodziny w domu mieszczącym się w dzielnicy
Frederiksberg, uwagę Sørena zwróciła młodsza od niego o 9 lat
córka Radcy Stanu, Regina Olsen21, która liczyła wówczas 15 lat.
Była najmłodszym, siódmym z kolei dzieckiem, w rodzinie Ter-
kilda i Reginy Olsen z d. Frederikke22. W dniu 8 maja 1837 roku
Søren ujrzał ją po raz pierwszy. 

Dnia 9 sierpnia 1838 roku zmarł ojciec Sørena Michael Pe-
dersen Kierkegaard. W notatce spisanej dwa dni po tym wyda-
rzeniu Duńczyk napisał: „spoglądam na jego śmierć jako na
ostatnią ofiarę, jaką złożył on za mnie w swojej miłości”23. W za-
piskach, które Kierkegaard sporządził wiele lat później, w 1849
roku, nazwanych Moja relacja do »Niej« – nieco poetycko24, wy-
znał: „Jeszcze przed śmiercią mojego ojca, powziąłem co do niej
postanowienie”25. Søren zdecydował, że poprosi ją o rękę.    
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17 Søren Michael (1807-1819).
18 Niels Andreas (1809-1833).
19 Peter Christian (1805-1888).
20 Bolette Christine Rørdam (1815-1887).
21 Regine Schlegel z d. Olsen (1822-1904).
22 Zob. J. Garff, Sören Kierkegaard. Biographie, Carl Hanser Verlag München Wien 2004,

ss. 210-211.
23 S. Kierkegaard, Gesammelte Werke und Tagebücher. 38. Abteilung. Die Tagebücher. Er-

ster Band, dz. cyt., s. 157.
24 Tenże, Gesammelte Werke und Tagebücher. 38. Abteilung. Die Tagebücher. Dritter Band,

Grevenberg Verlag Dr. Ruff & Co. OHG – Simmerath, 2003, ss. 299-317.
25 Tamże, s. 301.
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Minęło kolejne pół roku. W notatce z 2 lutego 1839 roku,
nawiązując do łacińskiego znaczenia imienia, nazywa Reginę
„Panią [Królową] swego serca”26. W tym samym wpisie wyraża
zarazem swój niepokój: „czy dane mi będzie to, czego szukam,
znaleźć w tym świecie?27”. 

Upłynęło kolejne półtora roku. 3 lipca 1840 roku Søren złożył
egzamin państwowy z teologii i zaraz po nim, pierwszy raz od-
wiedził Reginę w jej domu. Następnie wyjechał na miesiąc do
Jutlandii, w okolice, w których urodził się jego ojciec. Po powro-
cie do Kopenhagi odwiedzał Reginę coraz częściej. 8-go września
Søren spotkał się z Reginą przed jej domem znajdującym się przy
Börsgade 66, nazywanym „domem sześciu sióstr”28, a następnie,
zaproszony przez nią do wnętrza, w pokoju, w którym nie było
nikogo prócz nich, oświadczył się. Reakcją Reginy na słowa Sø-
rena było milczenie. Zapanowała konsternacja. Zaraz po tym
Søren udał się do Terkilda Olsena, ojca Reginy, który w odpo-
wiedzi nie wyraził ani sprzeciwu, ani aprobaty, lecz – jak wspo-
minał Kierkegaard – był mu przychylny. Dwa dni później, 10-go
września po południu, Regina wyraziła swoją zgodę. 

W życiu Kierkegaarda nastąpił okres trudny do wyjaśnienia.
W Mojej relacji do »Niej« napisał: „Cierpiałem w tym czasie nie-
opisanie”29. Był to czas cierpienia, melancholii, namysłu nad od-
powiedzialnością, życiowym powołaniem. Wydarzenia, które
miały miejsce, interpretuje jako „boską karę nad sobą”30. Z cza-
sem dochodzi do przeświadczenia, według którego, w nieszczę-
ściu bez niej być może stanie się szczęśliwszy niż z nią, choć
nigdy nie będzie to szczęście. Pojawiła się myśl o zerwaniu zarę-
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26 Tenże, Gesammelte Werke und Tagebücher. 38. Abteilung. Die Tagebücher. Erster Band,
dz. cyt., s. 183.

27 Tamże. 
28 Zob. J. Garff, Sören Kierkegaard. Biographie, dz. cyt. s. 211.
29 S. Kierkegaard, Gesammelte Werke und Tagebücher. 38. Abteilung. Die Tagebücher. Drit-
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30 Tamże, s. 303. 
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czyn i rozstaniu z Reginą, którą kocha, dlatego, że ją kocha. Dzie-
więć lat później wyznał: „Musiałem ogromnie wiele przemilczeć
wobec niej, musiałem wszystko ugruntować na nieprawdzie”31. 

11 sierpnia 1841 postanowił zerwać narzeczeństwo. W lite-
racki sposób opisał tę sytuację w Stadiach na drodze życia32. Søren
przesłał list do Reginy i wraz z nim odesłał pierścionek zaręczy-
nowy. Następnego dnia zrozpaczona udała się do Kierkegaarda,
jednakże nie zastała go w domu. Widząc rozpacz córki Terkild
Olsen rozmawiał z Kierkegaardem, który na jego prośbę spotkał
się z Reginą. Decyzja nie uległa jednak zmianie. 11 października
1841 roku Søren zerwał zaręczyny z kochającą go Reginą Olsen. 

Po rozstaniu Kierkegaard wyznał, że przepłakiwał całymi no-
cami, nie dając po sobie nic poznać w ciągu dnia. Chciał sprawić
wrażenie niezrównoważonego. Nie wszystkich udawało mu się
złudzić. Wystarczająco dobrze znała go Regina i najprawdopo-
dobniej wiedziała, kiedy zachowanie Sørena było zwyczajną grą.
Starsza siostra Reginy Cornelia33 niezależnie od opinii innych,
stwierdziła: „Nie potrafię zrozumieć magistra Kierkegaarda, lecz
wiem, że jest on jednakże dobrym człowiekiem”34.

Dwa tygodnie później, 25 października 1841 roku, Kierke-
gaard wyjechał na 18 miesięcy do Berlina. Do Kopenhagi wrócił
6 marca 1842 roku. Wspominając ten okres w 1849 roku napisał:
„cierpiałem bardzo dużo. Myślałem o niej każdego dnia. Do dziś
pozostaję wierny mocnemu postanowieniu, aby modlić się za nią
przynajmniej raz w ciągu dnia, często dwa razy, nie licząc mojego
myślenia o niej”35, nieco dalej dodał: „Zabieram ją w historię”36.
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31 Tamże, 304.
32 Zob. S. Kierkegaard, Gesammelte Werke und Tagebücher. Band 9. Stadien auf des Lebens

Weg. 15 Abteilung, Grevenberg Verlag Dr. Ruff & Co. OHG – Simmerath, 2004, ss.
349-355.

33 Cornelia Olsen (1818-1901).
34 S. Kierkegaard, Gesammelte Werke und Tagebücher. 38. Abteilung. Die Tagebücher. Drit-

ter Band, dz. cyt., s. 313.
35 Tamże, s. 307.
36 Tamże, s. 316.
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Søren był przekonany, że nie potrafi dać szczęścia tej, którą
chciałby z całego serca uszczęśliwić. Mógłby wprowadzić ją w
świat swojej melancholii i cierpienia, a tego właśnie najbardziej
nie chciał, przed tym chciał ją ustrzec i ochronić. W sierpniu
1841 roku napisał w liście do Reginy: „Zapomnij przede wszyst-
kim tego, który pisze te słowa, wybacz człowiekowi, który cho-
ciaż coś mógł, to jednak nie mógł [jednego], uszczęśliwić pewnej
dziewczyny”37. W zapiskach z 1848 roku Kierkegaard wyznał:
„Jak długo będę żył, ponoszę odpowiedzialność za jej przy-
szłość”38. 

3 listopada 1847 roku Regina Olsen wyszła za mąż za pięć lat
starszego od siebie Frederika Johana Schlegela39, „który – jak
pisze w obszernej biografii Duńczyka Joakim Garff – był nie-
malże absolutnym przeciwieństwem Kierkegaarda, stabilny,
zharmonizowany, zdrowy, nieironiczny, cierpliwy i dlatego jakby
stworzony na męża”40. Uroczystość odbyła się w kopenhaskim
kościele Najświętszego Zbawiciela w dzielnicy Christianshavn.

Zrozumienie postępowania Kierkegaarda w okresie zakocha-
nia i decyzji w sprawie małżeństwa, oznaczałoby konieczność
przeżycia tego wszystko, czego Duńczyk doświadczył od naj-
młodszych lat, w czasie i w miejscu, w którym przyszło mu żyć.
Trzeba uczciwie przyznać, że jest to niemożliwe. Można wpraw-
dzie wyprowadzać takie lub inne wnioski, mieć taki lub inny po-
gląd w sprawie, lecz zawsze pozostanie wątpliwością, na ile są
one słuszne i w jakim stopniu zgodne z prawdą. Należy przy tym
pamiętać, że Kierkegaard postrzegał swoje życie w pryzmacie
wezwania religijnego, patrząc na nie jako na powołanie i przypi-
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37 Tenże, Gesammelte Werke und Tagebücher. 35. Abteilung. Briefe, Grevenberg Verlag
Dr. Ruff & Co. OHG – Simmerath, 2004, s. 59.

38 Tenże, Gesammelte Werke und Tagebücher. 38. Abteilung. Die Tagebücher. Dritter Band,
dz. cyt., s. 15.

39 Johan Frederik Schlegel (1817-1896).
40 J. Garff, Sören Kierkegaard. Biographie, dz. cyt. s. 560.
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saną jemu właśnie misję, którą miał do spełnienia jako »pisarz
religijny«. Ku takiemu wyjaśnieniu skłaniał się jeden z pierw-
szych biografów Sørena Kierkegaarda Georg Brandes41.

Następny punkt zawiera krótkie wprowadzenie do listów na-
pisanych przez Sørena Kierkegaarda.

3. Korespondencja Sørena Kierkegaarda. Listy do Reginy Olsen

Oprócz spuścizny literackiej w postaci dzieł i wielotomowych
Dzienników, czytelnik ma także możliwość zapoznania się z czę-
ścią zachowanych listów napisanych przez Sørena Kierkegaarda42.
W gronie adresatów korespondencji znajdowali się między in-
nymi: Emil Boesen43 – obdarzony zaufaniem, najwierniejszy przy-
jaciel Sørena, Peter Christian Kierkegaard – brat, już po śmierci
Sørena został biskupem luterańskim w Aalborg (1857-1875), Hen-
riette Kierkegaard44 – żona Petera Christiana, Rasmus Nielsen45 –
kolega z okresu studiów, zainteresowany poglądami Kierkegaarda,
Johann Ludwig Heiberg46, Janus Lauritz Andreas Kolderup-Ro-
senvinge47, a przede wszystkim Regina Olsen.

Niemieckie wydanie Briefe zawiera około 130 listów, z czego
33 zostały napisane w latach 1840-1841, a ich adresatem była Re-
gina. Pięć z nich to jedynie krótkie wiadomości informujące np.
o odwołaniu spotkania. Po śmierci Sørena za zgodą Reginy
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41 Zob. G. Brandes, Søren Kierkegaard. Ein literarisches Charakterbild, Leipzig. Verlag
von Johann Ambrosius Barth, 1879, Nachdruck 2013, ss. 55-71.

42 Listy Sørena Kierkegaarda nie zostały jeszcze przetłumaczone na język polski i wydane
jako osobny tom. Część z nich cytowana jest w biografiach, zwłaszcza w książce W.
Lowriego, Kierkegaard, tł. J. A. Prokopski, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2011, a także
P. P. Rohde, Søren Kierkegaard, tł. J. A. Prokopski, A. Szulc, Wydawnictwo Dolnoślą-
skie, Wrocław 2001. W niniejszym opracowaniu korzystam z: S. Kierkegaard, Gesam-
melte Werke und Tagebücher. 35. Abteilung. Briefe, dz. cyt., s. 59.

43 Emil Ferdinand Boesen (1812-1881).
44 Sophie Henriette Kierkegaard z d. Glahn (1809-1881).
45 Rasmus Nielsen (1809-1884).
46 Johann Ludwig Heiberg (1791-1860).
47 Janus Lauritz Andreas Kolderup-Rosenvinge (1792-1850).
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Schlegel listy zostały opublikowane po raz pierwszy w 1904 roku
przez Raphaela Meyera48. Nie wszystkie posiadały informację o
czasie ich powstania, stąd układ kolejności w niniejszym wydaniu
niemieckim został przyjęty przez Emanuela Hirscha przy współ-
pracy Rose Hirsch według logiki wydarzeń, notatek z Dzienni-
ków oraz na podstawie wewnętrznej spójności wynikającej z
treści49.

Listy Sørena do Reginy nie są opracowaniami naukowymi,
ani też nie zawierają pogłębionej analizy pojęcia miłości. To
słowa napisane z serca, przeznaczone dla ukochanej. Nie były
pisane dla szerokiego grona odbiorców, tym większa odpowie-
dzialność spoczywa na czytelniku, badaczu spuścizny Duńczyka,
gdy chodzi o poprawność interpretacji, formułowanych wnio-
sków, a także stawianych hipotez. 

W notatkach z 1849 roku Moja relacja do »Niej«, okres swojej
znajomości z Reginą Kierkegaard podzielił na pięć etapów, które
można określić w następujący sposób50:

1) Zaręczyny.
2) Zatarg i pojednanie. 
3) Zgoda Reginy. Melancholia Sørena.
4) Myśl o zerwaniu zaręczyn. Odesłanie pierścionka zaręczy-

nowego.
5) Rozpacz Reginy. Ostateczne zerwanie. 

Powyższy układ pozwala czytelnikowi przyporządkować po-
szczególne listy danemu etapowi, co z kolei ułatwia ich zrozu-
mienie w ramach szerszego kontekstu zdarzeniowego. 
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48 Raphael Meyer (1869-1925).
49 S. Kierkegaard, Gesammelte Werke und Tagebücher. 35. Abteilung. Briefe, dz. cyt., ss.

20-62. Pierwsze wydanie Listów w opracowaniu Emanuela Hirscha przy współpracy
Rose Hirsch ukazało się w 1955 roku w EUGEN DIEDERICHS VERLAG.

50 Tamże, ss. 21-22. Zob. także: W. Lowrie, Kierkegaard, dz. cyt., s. 230. 
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W listach pisanych do Reginy, które czytam z wątpliwością,
czy w ogóle wolno w ten sposób czynić, usprawiedliwienie znaj-
duję w próbie refleksji nad czymś w życiu najważniejszym, nad
zrozumieniem tajemnicy miłości. Jeśli owo rozważanie stanie się
w życiu czymś budującym, wartość czytania tych listów zostanie
uzasadniona.

A zatem w ostatniej części artykułu pragniemy spojrzeć na
zagadnienie miłości pod kątem pytania o jej cechy konstytu-
tywne, inspirację do refleksji znajdując właśnie w listach Sørena
do Reginy. 

4. Kategoria miłości w listach Sørena Kierkegaarda do Reginy
Olsen

Pragnieniem Kierkegaarda było, by czytelnik jego dzieł nie
szedł bezmyślnie krok w krok za nim. On chciał być »pobudką«
dla każdego pojedynczego do przebudzenia, pragnął być »wska-
zaniem« na konieczność przezwyciężania złudzeń, chciał być
»zwróceniem uwagi« na to, co w życiu istotne i ważne. Kierke-
gaard wiedział, że „miłość jest najgłębszym wyrazem istotności
człowieka”51 i zdawał sobie sprawę z tego, że to właśnie ona jest
najbardziej zagrożona przez złudzenia i fałszywe co do niej mnie-
mania. Czym zatem jest miłość?

4.1. Miłość jako odpowiedzialność52

Pierwszy list zaczyna się słowami „Moja Regino!”, a następ-
nie: „Do naszej drogiej małej Reginy. S. K.”. Kierkegaard pisze,
że słowa te powinny zostać wyspacjowane, czy raczej rozciąg-
nięte tak długo, jak długo trwa życie, to znaczy nieustannie wy-
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51 S. Kierkegaard, Pisma późne, dz. cyt., s. 217.
52 Tenże, Gesammelte Werke und Tagebücher. 35. Abteilung. Briefe, dz. cyt., List nr 6, s. 23. 
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bierane, dzień po dniu realizowane, chwila po chwili – przez całe
życie – powtarzane. Tym porównaniem Duńczyk ilustracyjnie
wyraża myśl z jednej strony o trwaniu miłości, o świadomości
wierności względem niej, a z drugiej o odpowiedzialności, która
powstaje w chwili, w której kieruje się ku drugiemu to ważne
słowo. W żartobliwym tonie dodaje, że zecer, który miałby cze-
goś takiego dokonać – rozciągnięcia słów na długość życia –
prawdopodobnie straciłby przy tym cierpliwość. Lecz zecer zaj-
muje się tylko słowami, a tu chodzi przecież o wyrażenie miłości,
której żadne słowo i żaden zabieg graficzny nie jest w stanie w
pełni oddać i gdzie niecierpliwość jeśli się pojawia, to działa
wręcz odwrotnie niż w jego przypadku, staje się nie niecierpli-
wością końca, lecz niecierpliwością wyczekiwanej chwili. Miłość
nie zna końca, zna przede wszystkim początek. Jeśli jest, to w
swej istocie jest wiecznym początkiem.

4.2. Miłość jako wewnętrzność i nieskończoność53

Kolejny list Søren kończy słowami: „cały jestem Twój. Twój
na wieki”. Punkt widzenia, który wyraźnie charakteryzuje my-
ślenie Kierkegaarda, odniesiony jest do wieczności. Perspektywa
religijna nie tyle jest przywoływana, ile jest zawsze w jego życiu
obecna. Myśląc o miłości, Duńczyk postrzega ją w tej właśnie
perspektywie. Egzystencja jest bezpośrednio powiązana z pyta-
niem o wieczność. Pytanie: „Kim jestem?”, zawiera w odpowie-
dzi egzystencjalną troskę o to, jak realizować siebie w swoim
wiecznym przeznaczeniu? W liście do Reginy Søren narysował
człowieka patrzącego przez teleskop. „Osoba z teleskopem, to
jestem ja” – napisze i w dalszej części wyjaśni, że dla wielu może
to być tylko nieużyteczny przedmiot, dla innych to „boski tele-
graf”. Człowiek może zatrzymać się na tym, co zewnętrzne i do-
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53 Tamże, List nr 7, ss. 24-25. 
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strzegać tylko to, co postrzegają jego zmysły, ale może także pat-
rzeć wewnętrznie i wówczas widzieć to, czego inni nie wiedzą i
słyszeć to, czego inni nie słyszą. Kierkegaard uwewnętrzniając
miłość, przekracza granice spostrzeżenia zmysłowego, które po-
strzega to, co doczesne i umieszcza ją w perspektywie wieczno-
ści, stąd też niektóre ze swoich listów do Reginy kończy słowami:
„Twój, na wieki” i w ramach perspektywy wiecznej nie jest to
nieuzasadnione.

4.3. Miłość jako antysystemowość54

W przepięknym liście ukazującym uobecnienie ukochanej w
miłości mimo zewnętrznej nieobecności, przychodzą na myśl
słowa wiersza Rainera Marii Rilkego: „Zgaś moje oczy: ja Cię wi-
dzieć mogę / uszy zatrzaśnij: ja Ciebie usłyszę - / i ja do Ciebie
bez nóg znajdę drogę / i bez ust krzyk mój cisnę w Twoją ciszę”55.
Wcześniej jednak Kierkegaard napisał: „Jak czarujące jest oko,
które rozumie każdy znak”. Mowa miłości jest inna niż wszelka
zwyczajna paplanina, choćby nawet najbardziej uczona. W Albo-
Albo Kierkegaard posłuży się niezwykle wymownymi wyraże-
niami: „twarz ma swoje dzieje”56 oraz: „Kiedy człowiek kocha,
nie chodzi utartymi drogami. […] miłość wydeptuje raczej
własne ścieżki”57. Wszelkie próby systemowego, to znaczy ogól-
nego „przepisu na miłość”, zawsze będzie porażką. Jest ona do-
świadczeniem granicznym podobnie jak ból, cierpienie, śmierć,
wiara. W tych dziedzinach nie ma profesorów. W innych swoich
tekstach Kierkegaard wskaże na postać Jezusa Chrystusa, który
»nie papla«, lecz kocha ofiarując z miłości siebie dla innego i –
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54 Tamże, List nr 8, ss. 25-26.
55 R. M. Rilke, Poezje, tł. W. Hulewicz, C&T Editions, Toruń 1995, s. 50.
56 S. Kierkegaard, Albo-Albo, t. I, tł. J. Iwaszkiewicz, Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2010, s. 285.
57 Tamże, s. 420.
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co ważne – nigdy »w sposób masowy«, lecz zawsze w indywi-
dualnej relacji do każdego pojedynczego człowieka, kocha, jak-
bym był dla Niego jedyny na świecie, kocha jakbym był dla
Niego najważniejszy.

4.4. Miłość jako zjednoczenie58

Miłość w życiu człowieka jest wartością bezcenną. Ona jedna
ma moc wyzwalania człowieka z więzienia samotności. W niej jed-
nej zawiera się możliwość rzeczywistego przekraczenia własnego
ja i utworzenia więzi z innym. Dzięki miłości przekroczyć można
granice osamotnienia. Kto zamiast miłości ma do czynienia z jej
złudzeniem, ten dalej tkwi uwięziony w osamotnieniu. Odkrywając
prawdę o złudzeniu, człowiekowi grozi rozpacz, ta najcięższa z cho-
rób, która staje się »chorobą na śmierć«. Uzdrowienie jest w miło-
ści, dlatego też Bóg nie inaczej, lecz przez miłość zbawia człowieka.
W liście do Reginy Kierkegaard dokonuje parafrazy słów Listu św.
Pawła do Rzymian59 i pisze: „że ani śmierć ani życie, ani aniołowie
ani książęta ani władze, ani teraźniejszość ani przyszłość, ani co wy-
sokie, ani co głębokie, ani żadne inne stworzenie nie może oddzielić
mnie od ciebie, ani ciebie ode mnie”. W powyższym kontekście
szczególnego znaczenia nabierają słowa: „mój”, „moja”, „wzajem-
nie”, „wspólnie”, „razem”, które bezpośrednio odsyłają do słów z
Ewangelii według św. Mateusza: „już nie są dwoje, lecz jedno”60.
W miłości dokonuje się cud zjednoczenia zupełnie obcych sobie
ludzi. W notatce z 17 maja 1843 Kierkegaard wyzna: „Gdybym
miał wiarę, pozostałbym przy Reginie”61. Można powiedzieć, że
miłość jest paradoksem, nie opiera się na rozumie, lecz na wierze.
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58 Tenże, Gesammelte Werke und Tagebücher. 35. Abteilung. Briefe, dz. cyt., List nr 10, ss.
28-30.

59 List św. Pawła do Rzymian, 6.
60 Ewangelia wg św. Mateusza, 19, 6.
61 S. Kierkegaard, Gesammelte Werke und Tagebücher. 38. Abteilung. Die Tagebücher. Er-

ster Band, dz. cyt., s. 305.
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4.5. Miłość jako wolność62

Patrząc z zewnątrz ktoś może powiedzieć, że miłość nakłada
na człowieka dodatkowe obowiązki, a przy tym zakłada odpo-
wiedzialność nie tylko za siebie, lecz przede wszystkim za innego,
a zatem, w takim ujęciu wydaje się być wyrafinowaną formą znie-
wolenia. Jest to jednak zewnętrzne złudzenie. Spoglądając na mi-
łość od wewnątrz, niejako w samą istotę miłości, Kierkegaard
napisze do Reginy bardzo ważne zdanie: „Wolność jest elemen-
tem miłości”, a zawiera się ona w słowie: „chcę”, w świadomości
„wybieram na nowo każdego dnia, w każdej chwili”. Miłość nie
posługuje się przymusem, czy żądaniem, lecz prośbą. Zgodnie z
hierarchią wartości: im wyższa wartość, tym większa wolność.
Zrozumienie tej prostej zasady, sformułowanej w wieku dwu-
dziestym przez Maxa Schelera, z tak wielkim trudem przekłada
się na rzeczywistość, a przecież można by powiedzieć, że wolność
jest lustrem miłości. Wolność nie usuwa odpowiedzialności,
wręcz przeciwnie, ona ją zakłada i umożliwia. Tylko w złudzeniu
można spostrzec wolność, jako działanie pozbawione odpowie-
dzialności. Co więcej, odpowiedzialność dotyczy nawet tego złu-
dzenia. Kto nie wie, czym jest miłość, czyż może wiedzieć, czym
jest wolność?

5. Zakończenie

Myślenie o miłości w oderwaniu od odpowiedzialności, we-
wnętrzności, nieskończoności, osobistego zaangażowania, woli
przekraczania siebie, aż wreszcie wolności prowadzi do jej znie-
kształcenia, natomiast parodia miłości stanowi jedno z najwięk-
szych nieszczęść człowieka. Z egzystencjalnego punktu widzenia
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62 Tenże, Gesammelte Werke und Tagebücher. 35. Abteilung. Briefe, dz. cyt., List nr 16, s.
35-37.
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miłość nie jest abstrakcją, nie jest przedmiotem intelektualizacji,
tematyzacji, jedynym prawdziwym sposobem jej istnienia są
czyny – czyny miłości63. Autentyczne życie nie jest abstrakcją,
systemem, obiektywizowaniem, lecz dokonanym wyborem, za
który każdy pojedynczy ponosi pełną odpowiedzialność. „Kier-
kegaard nie chciał nikogo pouczać, pragnął raczej, aby człowiek
budował samego siebie, odkrywając niepowtarzalną wartość eg-
zystencji w perspektywie głębszej niż wymiar doczesnego czasu
i przestrzeni”64. Podobnie miłość, potrafi przekraczać wszelkie
ograniczenia, a gdy trzeba, nie uchyla się przed cierpieniem, nie
unika nawet śmierci, a dzięki temu ocala i zbawia. „Nic nie jest
tak nieskończone jak miłość”65.   
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UNDERSTANDING KIERKEGAARD. 
ON THE CONCEPT OF LOVE,

FEATURING SØREN KIERKEGAARD’S LETTERS 
TO REGINE OLSEN

Abstract

The personality of Søren Kierkegaard (1813-1855), a philoso-
pher, theologian and writer, and his legacy in the form of works,
diaries and letters continuously fascinate numerous researchers
both in Poland and abroad. Kierkegaard represents a group of
thinkers whose message is still waiting to be realised. In spite of
the passage of time it has not become outdated.  The Danish
philosopher’s message can be expressed with two similar sen-
tences: ‘Become a real human’ and ‘Become a real Christian’. In
this article, on the one hand, the author presents an important
biographic element, i.e. Søren Kierkegaard’s love of Regine
Olsen. It plays an important role in more complete understand-
ing of the Danish philosopher’s message. On the other hand, the
author presents constitutive features of love on the basis of in-
spiration discovered in the letters which Kierkegaard wrote to
his fiancée.

Słowa kluczowe:
historia filozofii, filozofia egzystencji, kategoria miłości 

Key words:
history of philosophy, philosophy of existence, love category 
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s. Michaela Pawlik OP*

PRZEDZAŁOŻENIA ANTROPOZOFII 
RUDOLFA STEINERA I JEJ KONSEKWENCJE 

NA GRUNCIE MORALNOŚCI I EDUKACJI

1. Wstęp. 2. Źródła inspiracji Rudolfa Steinera. 3. Antropozofia. 4. Psy-
chiczna manipulacja. 5. Ocena steinerowskiej pedagogiki. 6. Niebezpie-
czeństwo rasistowskiego globalizmu. 7. Fałszywi mistycy. 8. Zakończe-
nie: skutki wiary w reinkarnację. 

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione okultystyczne i hinduistyczne
przedzałożenia antropozofii Rudolfa Steinera, a następnie konsek-
wencje z nich wynikające na gruncie moralności i edukacji. Należy
do nich m. in. „mistyczny rasizm” i reinkarnacja, uzasadniające nie-
równość w relacjach społecznych i podporządkowanie jednej gru-
pie (kasty) innej. Wyrażają się one w przekonaniu, że kastom
niższym mają przewodzić kasty wyższe, które osiągnęły wyższy sto-
pień antropozoficznej „duchowej” doskonałości. W artykule wy-
kazano, że „mistyczny rasizm”, w przeciwieństwie do rasizmu
biologicznego, którego jednym z przedstawicieli był A. Hitler 
i który w konsekwencji upadł, jest promowany na gruncie edukacji,
nawiązującej do antropozofii Rudolfa Steinera. 

* Studiowała socjologię na Uniwersytecie Mysone i Uniwersytecie Karnatach w Indiach.
Pracownik służby zdrowia, teolog, publicystka; e-mail: ter-zofia@wp.pl
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Słowa kluczowe: Rudolf Steiner, antropozofia, okultyzm, hin-
duizm, chrześcijaństwo, moralność, edukacja 

Wstęp

Po upadku systemu komunistycznego w Polsce niekiedy bez-
krytycznie zaczęto otwierać się na nowe nurty w wychowaniu, 
w tym na steinerowską pedagogikę nie zawsze akceptowaną
przez rodziców1. Niestety, w Polsce mała jest orientacja, że Ru-
dolf Steiner (1861-1925) jest klasycznym okultystą i twórcą To-
warzystwa Antropozoficznego, którego ideologia wpajana jest
m.in. w szkołach opartych na jego światopoglądzie. W Polsce
mało poświęca się uwagi, że antropozofia jest światopoglądem
nie uznającym istnienia Boga jako Stwórcy, Prawodawcy i Zba-
wiciela, lecz za najwyższą osobowość uznaje człowieka o para-
normalnych cechach. Poza tym, poglądy Rudolfa Steinera
dotyczące rzeczywistości duchowej, oparte są na jego subiektyw-
nych, wizjonerskich „oglądach” świata duchowego, bez odnie-
sienia do jakiegokolwiek kryterium obiektywnej prawdy
dotyczącej tej dziedziny wiedzy. Jednak jego poglądy trafiają na
dobry grunt szczególnie tam, gdzie wskutek antychrześcijańskiej
propagandy oraz rozwoju ateistycznego światopoglądu, w spo-
łeczeństwie pojawiła się pustka duchowa i pewnego rodzaju
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1 Na przykład, już w 1999 roku grupa rodziców z Przedszkola nr 1 w Luboniu żądała od
burmistrza odwołania dyrektorki tej placówki, która bez ich wiedzy przekształciła pań-
stwowe przedszkole w placówkę opartą na zasadach pedagogiki steinerowskiej, jako –
według opinii rodziców – „zagrażającej wychowaniu dzieci”. Por. A. Szydlak, Sekta, „Nasz
Dziennik”, 11-12 grudnia 1999, s. 12nn. Rodzicom nie podobała się wyznawana tam stei-
nerowska antychrześcijańska doktryna i jej konkretne zastosowanie, a szczególnie teoria,
że urodziło się dwóch Jezusów. Jeden Jezus otoczony był aurą Buddy, drugi był „wciele-
niem” Zaratustry, ale podczas chrztu janowego „ja” Zaratustry opuszcza Jezusa i następuje
„wejście” w niego „Istoty Chrystusa”. Na krzyżu Chrystus opuszcza Jezusa, udaje się do
aury ziemi i staje się „Duchem Ziemi”, podczas gdy ciało zostaje złożone do grobu, potem
wpada do szczeliny  - i dlatego nie zostaje odnalezione w poranek wielkanocny, ale odtąd
w dziejach ludzkości działa Istota Chrystusa w postaci impulsu Chrystusa. Por. F. Konig,
H. Waldenfels, Antroposophie, w: Lexikon der Religionem, Freiburg 1999. 
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„głód” Boga, którego mimo niesprzyjających warunków dusza
człowieka poszukuje. A straciwszy zaufanie do chrześcijaństwa
szuka, Go poza nim, jakby „po omacku” i trafia na różne po-
glądy, które dziś są rozpowszechniane. Często to, co w pierw-
szych wiekach głosili gnostycy, heretycy oraz wyznawcy
przeróżnych zabobonnych wierzeń, obecnie bywa przystosowy-
wane do współczesnej mentalności i propagowane jako „nowa
religia”, a nawet jako „naukowa prawda”. Stare zabobony w
nowej szacie i współczesnej nomenklaturze, przeciwstawiane by-
wają religii chrześcijańskiej i propagowane jako „mądrość” osią-
galna nie drogą „ślepej” wiary opartej na dogmatach (jak w
Kościele), lecz dzięki „prawdziwej” wiedzy opartej na rozumie i
naukowych osiągnięciach. Poglądy atrakcyjnie ukazywane i re-
klamowane jako „nowe”, „naukowe”, „postępowe” itp., ludzie
łatwo sobie przyswajają. Zapadają one w podświadomość, kształ-
tując uczucia, odruchy, sentymenty oraz skojarzenia ich odbior-
ców. Zakodowana w podświadomości nowa treść połączona ze
zmianą sfery uczuciowo – odruchowej musi wpłynąć na zmianę
mentalności, sposobu reagowania oraz oceniania sensu istnienia
świata i człowieka. To pociąga za sobą zmianę stylu życia, norm
postępowania i hierarchii wartości, stwarzając naturalną bazę dla
zmiany orientacji ideologiczno-religijnej. Wielość zaś wprowa-
dzanych wspólnot o zróżnicowanym światopoglądzie filozoficz-
nym i religijnym połączone z różnymi obiektami kultu i pseudo
mistycznymi praktykami, skutecznie i głęboko może rozbić do-
tychczasowe więzy organizacji społecznych, religijnych i naro-
dowych.

W tym wielkim chaosie światopoglądowym są próby spro-
wadzenia poglądów filozoficznych i religijnych do wspólnej syn-
tezy. Weryfikacja istniejących tradycji i światopoglądów zawsze
miała miejsce, ale w Europie ożywiona została szczególnie w cza-
sie odkryć geograficznych i kolonizacji. Już Voltaire (1694-1778)
zwalczał wszelkie dualistyczne poglądy dzielące rzeczywistość na
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świat materialny i duchowy; naturę człowieka na przyrodzoną 
i nadprzyrodzoną; życie ludzkie na doczesne i wieczne2. Dalsza
rewizja tych teorii doprowadziła później do odrzucenia wartości
opartych na Bożym Objawieniu, czego wyrazem była Wielka Re-
wolucja Francuska (1789). Później Karol Marks (1818-1883) wy-
rażał pogląd, że istnieje tylko materia, która ciągle się rozwija.
Tak samo interpretował on zmienność zjawisk społecznych i za-
sad etycznych. Twierdził, że wszelka etyka jest wynikiem ekono-
micznego stanu społecznego3. Jeszcze bardziej radykalne stano-
wisko wobec współczesnej mu etyki zajął Nietzsche (1844-1900),
który połączywszy teorie swych poprzedników z poglądami
Wschodu, wytycza inne prawa i normy postępowania dla sług 
i niewolników, a inne dla panów. Etykę chrześcijańską uznał za
niewolniczą, poniżającą dla panów. Nietzsche opracował ideał
nadczłowieka, którego wolności i „dostojności” nic i nikt nie ma
prawa ograniczać4. 

W tym też duchu rozwija swą działalność Rudolf Steiner, uro-
dzony w ubogiej rodzinie urzędnika kolejowego w Kraljevecu
(ówczesne Austro – Węgry), jako najstarszy z trojga rodzeństwa.
Już jako czterolatek miał – jak sam twierdził – pierwsze „widze-
nie”. W jednym z listów opisuje wizję kobiety znikającej w piecu.
Miało to być przeczucie śmierci ciotki. Kiedy był dorastającym
chłopcem, w dziwny sposób zaczął odczuwać obecność żywych
istot, niewidzialnych dla oka i nawiązywać z nimi kontakt, dla-
tego uchodził za jasnowidza. Był on jednak nie tylko mistykiem,
czyli wyznawcą ponadzmysłowej, bezpośredniej komunikacji
między duszą ludzką, a na swój sposób pojmowanym Absolu-
tem, ale był też okultystą i wyznawcą pseudonauki, według której
istnieją w przyrodzie, a także i w człowieku tajemne, nadprzyro-
dzone siły, dzięki którym za pomocą stosowania magicznych
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2 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, Warszawa 1958, t. II, s. 180.
3 Tamże, t. III, s. 63-66.
4 Tamże, s. 220-224. 
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praktyk można wpływać na zachowanie się człowieka oraz na
przebieg procesów w przyrodzie. Powołując się na „mądrość”
Wschodu oraz na starożytne religie i filozofię przyrody Goe-
thego, Steiner oparł się na tradycji myślenia intuicyjnego i na
swych wizjonerskich doznaniach. Nie ulega wątpliwości, że po-
glądy Nietzschego, a zwłaszcza Steinera, wzmocnione demonicz-
nym wpływem tybetańskiej duchowości, stały się później
źródłem inspiracji dla Hitlera5. Ideologia Hitlera upadła, ale po-
glądy rasistowskie znajdują podatny grunt w teozofii, antropo-
zofii i okultyzmu, w których głosi się nierówność osób i podpo-
rządkowanie jednych drugim. Odbywa się to za pośrednictwem
wiary w reinkarnację i przekonania, że człowiek posiada zdol-
ność do osiągnięcia boskiej natury. Tu właśnie wyłania się nie-
bezpieczeństwo coraz bardziej rozpowszechniającej się ideologii
Rudolfa Steinera, który w swej antropozofii połączył ideę nad-
człowieka z okultyzmem oraz ze wschodnią astrologią, magią 
i wiarą w reinkarnację, akomodując ją do chrześcijaństwa, 
a nawet uznając ją za jego udoskonalenie6. 

1. Źródła inspiracji Rudolfa Steinera

Rudolf Steiner studiował nauki przyrodnicze w Wyższej
Szkole Technicznej w Wiedniu, gdzie polecono mu wydanie
pism przyrodoznawczych Goethego, które wywarły zasadniczy
wpływ na jego światopogląd. Szczególnie duże wrażenie zrobiła
na nim nauka Goethego o metamorfozach. W czasie studiów w
Wiedniu, by zarobić na swe utrzymanie, Steiner był przez siedem
lat nauczycielem domowym w rodzinie, w której jeden z synów
był dotknięty wodogłowiem. Zajął się nim tak skutecznie, że przy

85s. Michaela Pawlik OP Przedzałożenia antropozofii Rudolfa Steinera

5 Por. F. Ribadeau – Dumas, Tajemne zapiski magów Hitlera, tłum. Z. Siewak-Sojka, T.
Papis-Gruszecka, Warszawa, 1992.

6 Por. G. Lanczkowski, Wprowadzenie do religioznawstwa, Warszawa 1986, s. 22.
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jego pomocy chłopiec nie tylko zdał maturę, ale nawet studiował
medycynę i został lekarzem. Młody Rudolf zdobył przy tej okazji
wiedzę medyczną. Przełomową rolę w jego życiu odegrała Marie
von Sivers – młoda aktorka, która została jego drugą żoną. Ona
wprowadziła go w krąg teozofów. Wraz z nim utworzyła w 1902
roku sekcję teozofów, w której szczególną uwagę zwracano na
rolę sztuki, podkreślając znaczenie „pięknego rytmu” i „udu-
chowionej kultury ciała”, co później Rudolf Steiner wprowadził
do programu swej pedagogiki w postaci „eurytmii”– rodzaj ta-
necznej gimnastyki przy muzyce.

W Berlinie Steiner nawiązał kontakty z towarzystwami lite-
rackimi i artystycznymi. Był w tym czasie współredaktorem Ma-
gazynu Literackiego oraz Listów Dramatycznych. W latach
1899-1904 objął stanowisko nauczyciela dla robotników w ber-
lińskiej szkole. Jego słuchaczką była w tym czasie m.in. Róża Lu-
ksemburg. Jednak okultystyczne poglądy Steinera nie spodobały
się jego pracodawcom, dlatego musiał opuścić tę szkołę. Wów-
czas samodzielne rozpoczął intensywną działalność jako wolny
wykładowca oraz wydawca wielu książek i licznych artykułów
na temat antropozofii. Jego pisma budziły kontrowersyjne reak-
cje. Szczególnie krytykowany był jego geopolityczny pogląd, po-
nieważ – jak wyżej wspomniano – był on zwolennikiem teorii
głoszącej istnienie w odległych czasach rasy nordyckiej, której
moralność opierała się na kulcie honoru. Kiedy potężny wstrząs
poruszył oś ziemską, ziemia Thule zniknęła pod wodami i Ario-
wie, którzy ocaleli, dostali się na tereny Niemiec, Indii i Grecji.
Na podstawie tej teorii krytycy Steinera oskarżali go, że był jed-
nym z promotorów pangermanizmu. Natomiast zwolennicy tego
poglądu zebrali się w Berlinie i utworzyli stowarzyszenie Thule,
wyłonione z angielskiej organizacji Goldem Dawn, której mist-
rzem był Aleister Crowley. W obydwu stowarzyszeniach pano-
wał duch Goethego i dyskutowano o tradycjach starej Germanii.
Stowarzyszenie Thule przyciągnęło też kaprala Adolfa Hitlera,
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któremu spodobały się głoszone tam teorie. Kiedy Hitler doszedł
do władzy w 1933 roku, pisma z Thule stały się „ewangelią” na-
zistów. W stowarzyszeniu Thule oddawano cześć naczelnemu
bóstwu Germanów, bogu wojny i śmierci – Wotanowi. To stąd
wojska niemieckie miały na klamrach pasów napis Gott mit uns
(Bóg z nami). Można więc powiedzieć, że stowarzyszenie Thule
stworzyło hitleryzm. Wielu socjologów jest zdania, że u począt-
ków tegoż niemieckiego ruchu należy także szukać także wpływu
Heleny Bławatskiej, która po wieloletnim  pobycie w Tybecie 
i w Indii założyła w 1875 roku w Stanach Zjednoczonych Towa-
rzystwo Teozoficzne, a w 1884 przybyła do Niemiec i rozpoczęła
szkolenie adeptów wiedzy magicznej (tajemnej) nie tylko w Nie-
mczech, ale także we Francji i Anglii. Centrum niemieckiego
okultyzmu w Towarzystwie Teozoficznym miało swoją siedzibę
w Lipsku. I tu w zebraniach członków tegoż towarzystwa pilnie
uczestniczył Rudolf Steiner, który w 1906 roku jako sekretarz ge-
neralny niemieckiej sekcji tegoż towarzystwa rozpoczął podróże
ze swymi wykładami po całej Europie. Jednak na przełomie lat
1912/13 zerwał z towarzystwem Teozoficznym i założył później
w Berlinie Towarzystwo Antropozoficzne, które z jego inicjatywy
w latach 1913-1916 zbudowało w Dornach koło Bazylei własne
centrum oświatowe pod nazwą Goetheanum. W latach po
pierwszej wojnie światowej pisma antropozoficzne cieszyły się
coraz większym powodzeniem i na tym gruncie Steiner zaczął
się uważać za wodza ludzkości. W tym też czasie radca handlowy
Emil Molt, dyrektor fabryki papierosów Waldorf-Astoria koło
Stuttgartu zwrócił się do niego z prośbą o zorganizowanie szkoły
dla dzieci swych robotników i objęcie nad nią kierownictwa.
Więc Steiner otrzymał od władz pozwolenie na samodzielne za-
jęcie się kształceniem nauczycieli i ułożenie planu nauczania. Do
zrealizowania tego zadania, dobrał sobie według własnych kry-
teriów zespół założycieli, których zapoznał z „ogólną nauką o
człowieku” oraz metodyką nauczania i we wrześniu 1919 roku
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powstała w Stuttgarcie pierwsza Wolna Szkoła Waldorfska. Póź-
niej na jej wzór powstawało coraz więcej waldorfskich szkół. 

W 1922 roku w odpowiedzi na inicjatywę duchownego F. Rit-
telmeyera i jego współpracowników, którzy pragnęli „odrodzenia
chrześcijańskiej religii”, Steiner zaproponował utworzenie „spo-
łeczności chrześcijan”, jako kościoła „Janowego”, w opozycji do
rzymskiego kościoła Piotrowego. „Uzupełnił” też Pismo Święte
przez dodanie do niego napisaną przez siebie w okultystycznym
duchu Piątą Ewangelię, oraz w 1923 roku założył w swym Goet-
heanum Wolną Wszechnicę Wiedzy Duchowej, gdzie 30 marca
1925 Steiner zmarł u stóp znajdującej się tam figury zwanej „re-
prezentantem ludzkości”, którą sam w drewnie wyrzeźbił.

Antropozoficzne poglądy Rudolfa Steiner wywierają coraz
większy wpływ na twórczość niektórych artystów, a szczególnie
na edukację. Ponieważ szkoły waldorfskie powstały także w Pol-
sce i czasem atrakcyjnie bywają reklamowane jako „Szkoły chrze-
ścijańskie”, dlatego musimy znać podstawowe poglądy
antropozoficzne, by katolicy zafascynowani ich reklamą, zanim
zdecydują się posłać do nich swoje dziecko, zdawali sobie
sprawę, w jaką duchowość dzieci będą tam powoli wprowa-
dzane. W Polsce na temat antropozofii jest wiele różnych opinii,
dlatego poniższe dane dotyczące tego światopoglądu podaję w
skrócie według Encyklopedii Katolickiej7. 

3. Antropozofia 

Antropozofia (gr. anthropos – człowiek, sofia – mądrość), dokt-
ryna, według której najpełniejsza wiedza osiągalna jest za pomocą
szczególniejszej intuicji tajemnej, w przeciwieństwie do poznania
osiągniętego zmysłami i rozumem. Nazwy „antropozofia” użył po
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7 Por. Encyklopedia Katolicka, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Suławski, t. I, Lublin
1985, s. 706.
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raz pierwszy Thomas Vaughan w 1650 roku. Geneza antropozofii
wiąże się z kryzysem idei pozytywistycznych końca XIX i początku
XX wieku. Nauka i filozofia nie udzieliły odpowiedzi na wszystkie
pytania dotyczące celu i sensu życia. Powstała więc koncepcja „ure-
ligijnienia” nauki czy też „unaukowienia” religii, znajdująca zwo-
lenników, którzy tworzyli gminy o charakterze religijno-filozoficz-
nym; należał do nich również R. Steiner.

Słownictwo antropozoficzne w dużym stopniu zaczerpnięte jest
z chrześcijaństwa, ale ich znaczenie zostało zmienione tak, że po-
glądy antropozofów są zaprzeczeniem nauki Jezusa Chrystusa 
i chrześcijańskiej duchowości. Jednak ich treści podawane w bib-
lijnej nomenklaturze stają się swojskie dla chrześcijan, a swymi uto-
pijnymi spekulacjami mistyczno-kosmopolitycznymi wabią intelek-
tualistów i stają się coraz powszechniejsze. Antropozofowie posłu-
gując się naukowymi i religijnymi pojęciami tak zmieniają ich sens,
by nadać im okultystyczne znaczenie; przez to wprowadzają wielkie
zamieszanie w religijnych pojęciach. Wiele osób ulega religijnej
dezorientacji, gdyż o teozoficznych i steinerowskich błędach (opar-
tych na jego podejrzanych wizjonerskich „oglądach”) mało się
mówi; wręcz przeciwnie – reklamuje się jego poglądy jako rzekomą
„mądrość” lub „mistykę chrześcijańską”. Jest to pseudomistyka,
która dla katolickiej duchowości jest szczególnie toksyczna, jak np.
działalność wspomnianej wyżej loży Mysteria Mystica Aeterna oraz
The Order of the Temple of Orient (Zakon Świątyni Orientu – Ordo
Templi Orientis – skrót: OTO) znane z praktyk magii seksualnej.
Magia seksualna we wschodnich kultach powszechnie praktyko-
wana jest podczas tantra – jogi oraz lingamjoni – jogi (czyli jogi „we
dwoje”), gdzie erotyczny trans traktowany jest jako osiągnięcie „bo-
skiego stanu”. Pewne praktyki magii seksualnej spotykane są już
w Polsce – i to w imię zdrowia, a nawet w imię doskonałości du-
chowej!8
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Źródła steinerowskiej antropozofii stanowią: 1) tradycja teo-
zoficzna, z której pochodzi obraz świata i człowieka, teoria 
o reinkarnacji i prawo karmana, stwierdzające, że życie teraźniej-
sze nosi piętno życia przeszłego i przygotowuje do życia przy-
szłego; 2) przyjęcie teorii ewolucji od Ch. Darwina i E. H.
Haeckla; 3) doświadczenie mistyków chrześcijańskich, dowolnie
tłumaczone przez Steinera. W przeciwieństwie do teozofii, której
fundamentem jest wiara w objawienie mistrzów mistyki zwanych
mahatmami, Steiner powołując się na własne doświadczenie,
twierdził, że wyszkolenie według jego wskazówek budzi w duszy
wyższy stan świadomości, w którym człowiek wyzwala „duchowe
narządy poznania”, tkwiące w nim w zarodku; budzenie to na-
zywa wtajemniczeniem.

Według antropozofii wszyscy ludzie mają tę samą naturę, co
Bóg, który nie istnieje poza nimi, ale jest immanentny wobec
świata; w swej nieskończoności wchłania w siebie wszystko, co-
kolwiek istnieje; jest jednią pojętą w sposób panteistyczny. Nie
może więc wyświadczać człowiekowi żadnej łaski ani wysłuchi-
wać jego modlitw; kontemplacja, medytacja i koncentracja
ducha, o których mówi antropozofia, nie mają nic wspólnego z
modlitwą; w pracy nad sobą ludzie są zdani wyłącznie na własne
siły. Steiner wszelkie wzmianki o Bogu zastępował pojęciami: po-
tęga twórcza, archetyp twórczy, duch pierwotny. Chrystusa uwa-
żał za wielkiego ducha słonecznego i władcę w królestwie Słońca,
kierującego także rozwojem ludzkości; w czasie gdy wyższe byty
ziemskie nie mogły znieść wodnistej materii, Chrystus przeniósł
się z Ziemi na Słońce i pozostał tam do wcielenia się w Jezusa
natańskiego. Antropozofia bowiem przyjmuje, że dzięki korzys-
tnej konstelacji kosmicznej urodziło się dwóch Jezusów: „salo-
moński”, z krwi królewskiej, o którym mówi Mt 1, i w pół roku
później „natański” z rodu kapłańskiego; w pierwszego wcielił się
Zaratustra, w drugiego Kryszna. Kiedy Jezus salomoński miał lat
12 Zaratustra wcielił się w świątyni jerozolimskiej w Jezusa na-

90 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

ZP nr 8 środki 1 do 152:Layout 1  2017-05-12  23:09  Page 90



tańskiego (wskutek tego ciało Jezusa salomońskiego umarło), o
czym świadczą mądre odpowiedzi Jezusa, budzące podziw obec-
nych. W Jezusa natańskiego podczas chrztu w Jordanie wstąpił
duch słoneczny, czyli Chrystus, który rozpoczął w nim swą dzia-
łalność nauczycielską i lekarską; w czasie śmierci na krzyżu opu-
ścił Jezusa i połączył się z ziemią; stał się przez to „duchem
ziemi” oddziaływającym na rozwój ludzkości, ona zaś jest jego
ciałem.

W człowieku Steiner przyjmuje istnienie 9 elementów prze-
nikających się nawzajem: ciało – 1) fizyczne, 2) eteryczne, 3) as-
tralne (psychiczne); duszę – 1) czuciową, 2) rozumną, 3)
świadomą; ducha – 1) sobistościowego, 2) życiowego, 3) ducho-
wego. Ciało fizyczne ma takie same siły, jak minerały; ciało ete-
ryczne (wspólne z roślinami) stanowi pierwiastek ożywiający,
utworzony z sił, nie z materii; ciało astralne (czyni nas podob-
nymi do zwierząt) budzi ustawicznie życie ze stanu nieświado-
mości, rodzi się podczas dojrzałości płciowej, we śnie rozstaje
się z ciałem fizycznym i przenosi się na inne światy, aby się
wzmocnić siłami kosmicznymi. Dusza czuciowa sprawia, że poz-
nanie przedmiotów powstałe w ciele astralnym nabiera trwałości;
dusza rozumna przetwarza za pomocą myślenia to, co stało się
trwałym nabytkiem; dusza świadoma poznaje siebie, własną is-
totę, czyli jaźń, która jest „ukrytą świętością”, boskim elementem
człowieka. Duch-sobistość jest tym samym, co mądrość wschod-
nia oznaczała nazwą mana; duch życiowy to to samo, co buddhi;
duch duchowy – to samo, co atman. Po śmierci człowieka dusza
dokonuje reinkarnacji, co pozwala jej na nieustanne etyczne do-
skonalenie się. Antropozof ma wyrobić w sobie poczucie jedno-
ści z Jednią, z wszechświatem, z wszystkimi bytami aż do
utracenia poczucia swej osobistej jaźni. 

Antropozofia nie jest związana z żadnym wyznaniem religij-
nym; jest mieszaniną idei gnostycko-manichejsko-kabalistycz-
no-indyjsko-chrześcijańskich. Kościół decyzją Kongregacji Świę-
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tego Oficjum z 18 VII 1919, którą zatwierdził papież Benedykt
XV, oficjalnie zabronił przynależności do towarzystw antropo-
zoficznych. To tyle najważniejszych informacji z Encyklopedii Ka-
tolickiej.

O odrzuceniu przez Steinera naukowego myślenia, świadczy
fakt, że nie nawiązuje on do empirycznych dowodów, na których
opiera się nowoczesne przyrodoznawstwo, lecz świadomie sięga
do tradycji myślenia intuicyjnego. Powołuje się na ezoteryczne
poglądy Goethego oraz na mity antyku, a szczególnie na „mąd-
rość” Wschodu9. Steiner swoje teorie opiera przede wszystkim
na własnych psychicznych, paranormalnych doświadczeniach,
dlatego odpowiada mu myślenie Wschodu. Wiedza dotycząca
zjawisk paranormalnych trudna jest do jednoznacznego zdefi-
niowania, ponieważ zjawiska te inaczej są interpretowane przez
przedstawicieli dwóch skrajnie przeciwstawnych kategorii wie-
dzy. Jedna reprezentowana przez zwolenników wiedzy obiek-
tywnej, zdobytej dzięki empirycznym doświadczeniom i
wyciąganiem z nich logicznych wniosków. Opiera się na zbiorze
faktów, które można zweryfikować. Drugi typ wiedzy subiek-
tywnej (egzystencjalnej) dotyczącej ludzkich uczuć i przeżyć psy-
chicznych, które przecież też są realne, ale nie można ich
obiektywnie zweryfikować. Na przykład, gdy stwierdzę, że trawa
jest zielona, albo, że świeci słońce, mogę to innym udowodnić –
jest to obiektywny fakt. Ale gdy powiem, że czuję lęk, albo ból,
tego nie potrafię udowodnić, chociaż będzie to także faktem,
lecz faktem subiektywnym, który inni chcąc przyjąć, muszą mi
po prostu uwierzyć.
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9 Pod koniec starożytności obok nurtów filozoficznych takich jak: medio i neoplatonizm,
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Na Zachodzie przyjmowało się założenie, że obiektywna wie-
dza jest bardziej wiarygodna, więc prawdziwsza. Mało intereso-
wano się zjawiskami subiektywnymi. Pod tym względem myśl
wschodnia jest odwrotnością myśli zachodniej. Mistycy i filozo-
fowie Wschodu zewnętrzny, obiektywny świat traktują jako
iluzję (złudzenie – maya), uważają go za nierealny, a większą
wagę przywiązują do subiektywnego sposobu poznania opartego
na wrażeniach, stąd przeżycia mistyczne są dla nich bardziej
realne, niż empirycznie sprawdzalna rzeczywistość świata mate-
rialnego. Toteż mniejszą uwagę przywiązują do obiektywnej lo-
gicznej wiedzy teologicznej dotyczącej poznania Boga i świata
duchowego, a swą uwagę skupiają na osiąganiu różnorodnych
subiektywnych doznań mistycznych. Stąd pod względem wiedzy
dotyczącej duchowej rzeczywistości, występuje tam ogromny re-
latywizm i różnorodność.

Jednak wiedza teologiczna nie jest w pełni dostępna ani dla
empirycznej, ani dla subiektywnej metody badań duchowej rze-
czywistości. Dla nauki logiczno – empirycznej nie jest niedo-
stępna, gdyż pełnej wiedzy o Bogu nie osiągniemy samym tylko
rozumem, a tym bardziej nie możemy Go poznać na drodze eks-
perymentu. Wiedza teologiczna jest również niedostępna dla eg-
zystencjalistów, gdyż Bóg nie przestaje istnieć wtedy, gdy
człowiek Go nie odczuwa ani nie ma o Nim żadnego pojęcia.
Stąd poznanie teologiczne nie da się wcisnąć ani w ramy ścisłego
obiektywizmu, ani subiektywnego egzystencjalizmu. I tu jest pro-
blem konfliktu subiektywnej antropozofii z obiektywnym kato-
licyzmem, który oprócz myślenia logicznego i mistycznych
doświadczeń, jako sprawdzian prawdy wiedzy dotyczącej świata
duchowego przyjmuje przede wszystkim autorytet Objawienia
Bożego, jako kryterium prawdy. Tymczasem antropozoficzna
teoria poznania jako kryterium prawdy przyjmuje tylko autorytet
Steinera, lub własną intuicję, dlatego tyle w niej niedorzeczno-
ści.
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Steinerowska teoria poznania opiera się na znanej od czasów
antycznych idei, że człowiek i kosmos są równoważne (monizm).
Według Steinera historia ludzkości wiąże się ściśle z rozwojem
kosmosu, a duchowej ewolucji ludzkości odpowiada proces roz-
woju świata. Swoje poglądy na ten temat przedstawił w zbiorze
artykułów pod gnostyckim tytułem: Z Kroniki Akaszy, które
publikował w latach 1904-1908 w swoich czasopismach Lucifer
i Gnosis. Aby dowiedzieć się czegoś o świecie zaginionym przed
setkami tysięcy czy milionami lat choćby o lokalizacji między Eu-
ropą a Afryką Antarktydy, Steiner nie chce sięgać do zwykłych
„zewnętrznych” źródeł wiedzy opracowanych przez historyków,
lecz woli „czytać” w Kronice Akaszy, która jest pisana „innymi
literami”, niż zwykła historia, ale nie wyjaśnia jakie to litery.
Twierdzi, że dzięki temu „żywemu pismu” można uzyskać wgląd
w przeszłość i przyszłość. Kronika Akaszy – jak Steiner podaje –
jest „żywym pismem” o życiu i losie całej ludzkości; nie jest ona
napisana, więc nikt niewtajemniczony nie może w nią wejrzeć,
lecz można ją poznać jedynie „bezpośrednio duchowo”. Na pod-
stawie tej kroniki Steiner twierdzi, że istnieje ogółem siedem
gwiezdnych er. Cztery ery już przeminęły, jedna trwa, trzy jeszcze
nas czekają. Obecnie żyjemy w piątej poatlantydzkiej erze Ziemi,
która przypada na okres od 1413-3573 roku po Chrystusie. Tak
jak istnieje siedem er gwiezdnych, tak też istnieje siedem stadiów
życia, które ery te odzwierciedlają: erze Saturna odpowiada ciało
fizyczne, erze Słońca – ciało eteryczne, erze Księżyca – ciało as-
tralne. W trwającej obecnie erze Ziemi rozwija się maksymalnie
ego. Następnie będzie się rozwijał czysty duch w erze Jupitera,
duch życia w erze Wenus i wreszcie człowiek duchowy, który się
rozwinie w erze Wulkana.

Do refleksji szczególnie skłaniać muszą rozważania Steinera
o „niemieckiej duszy – narodu-ludu”, „germańskiej misji” oraz
zależności „naród i krew”, a szczególnie teoria „wyczytana”
przez niego w Kronice Akasza, że u schyłku – istniejących wedle
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niego – czasów atlantydzkich, powstały trzy grupy człekopodob-
nych istot: „posłańcy boży”, którzy w rozwoju znacznie wyprze-
dzili masę narodu-ludu, nauczali boskiej mądrości i dokonywali
boskich czynów; „sama masa”, której władza myślenia była przy-
tłumiona oraz niewielka „gromada” tych, którzy rozwinęli wła-
dzę myślenia. Ta ostatnia grupa istot zatraciła stopniowo
pradawne zdolności (umiejętności) Atlantów, ale rozwinęła się
na tyle, by móc uchwycić myślowo prawdy głoszone przez „po-
słańców bożych”. Druga grupa istot była przeznaczona na stop-
niowe wymarcie. Śledząc dalej rozważania Steinera napotykamy
ludzi „eterycznych” i ludzi „astralnych”. Ludzie astralni nabyli
jednak wyższą zdolność (umiejętność) dzięki temu, że grupę ete-
ryczną10 skazali na podlejszą pracę, bo gdyby zachowała w sobie
te siły, które są potrzebne do wykonywania podlejszej pracy, nie
mogłaby się wyżej rozwinąć. 

Dla doktora Wolfganga Tehera, znanego fryburskiego psy-
chiatry, takie twierdzenie jest po prostu szaleństwem schizofre-
nika11. Powyższe twierdzenie Steinera uważa za schizofreniczną
teorię ras zawierającą cały późniejszy schemat hitlerowskiego
programu: „wódz” („posłańcy bogów”), tworzący się wokół
wodza „orszak” („niewielka gromada”) oraz („masa w przytłu-
mionym stanie”) pozostała część istot „przeznaczona na stop-
niowe wymarcie. Tu mogła też być inspiracja na zakładanie
obozów przymusowej pracy i zagłady „przeznaczonych na wy-
marcie”. Nie chodzi tu o program hitlerowskiej partii z roku
1920, lecz o prawdziwy światopogląd Hitlera – jego „ideę” po-
działu ludzi na grupę Aryjczyków i nie-Aryjczyków. W. Teher
stwierdza, że u Steinera wyraźnie wyczuwa się dążenie do tego,
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10 Steiner rozróżnia ciało: fizyczne, eteryczne. Por. Antropozofia, w: Encyklopedia Kato-
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by przenieść swój schizofreniczny schemat na zewnętrzną rze-
czywistość. Doktor w swoich Pamiętnikach nerwowo chorego na-
pisał: „Lektura Steinera ‘żywego pisma’ jest najwyraźniej kopią
tego, co znane jest w klinice, jako przeniesienie myśli i ‘słyszenie
głosów’ przez schizofrenika”12.

Lektura Kroniki Akaszy, która jest dla Steinera nieomylnym
źródłem wiedzy o historii Wszechświata i ludzkości, dla krytycz-
nych czytelników jego artykułów jest „zagmatwaną fikcją”. Rze-
czywiście, „oglądy” Steinera przypominają złudne doznania
chorych na schizofrenię paranoidalną. Ale oprócz objawów psy-
chicznych zburzeń, wydaje się to prawdopodobne, że faktycznie
Lucyfer, którego Steiner (jako klasyczny okultysta) czcił, mógł
go opanować, wpływając na jego myślenie i wyobraźnię. Okul-
tystyczna wizja Wszechświata i desakralizacja chrześcijaństwa
oraz zafałszowanie Osoby i nauki Jezusa Chrystusa, bardzo jasno
wskazuje na wpływ ducha demonicznego na psychikę Steinera.

4. Psychiczna manipulacja

Szkoły antropozoficzne, podobnie jak sekty, mają jakby dwa
oblicza: jedno propagandowe, złudne, zawsze atrakcyjnie uka-
zujące swój program i drugie nieoficjalne, lecz realne, zdolne od-
powiednimi metodami psychicznej manipulacji ujarzmić swe
ofiary. Manipulator dąży do ominięcia ludzkiej świadomości
(okultystyczna manipulacja korzysta ponadto ze zdolności para-
normalnych), po to, by działając na podświadomość uczynić
osobę lub grupę bezwolnym, uległym obiektem. Wyłączeniu
świadomości lub ograniczeniu racjonalnego rozumowania służą
techniki hipnotyzujące (wyreżyserowana postawa ciała, słowa,
ton głosu, mimika, gesty, muzyka, mantry), indukowanie poczu-
cia winy i lęku, budowanie wizji obecnej beznadziei, z wizją
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wspaniałej przyszłości po włączeniu się w reklamowany przez
manipulatora program lub społeczność. Bodźce manipulacyjne
przyjmowane są przez odbiorców najczęściej w sposób podświa-
domy i dzięki temu są trudno dostrzegalne. Zadaniem ich jest
tworzenie fikcyjnej świadomości, w taki sposób, by osoby pod-
dane ich działaniu uległy przekazywanej treści, ale tak, by były
przeświadczone o rozumności i wolności swoich decyzji i postę-
powania podejmowanego pod ich wpływem. Ułatwia to fakt, że
w każdym komunikacie przekazywanym w procesie społecznej
interakcji istnieją dwie zasadnicze warstwy: treść przekazu oraz
okoliczności oraz sposoby jego nadawania i odbioru, czyli kon-
tekst, w którym się odbywa. Pierwszą, treściową warstwę stanowi
sama informacja – wiadomość wyrażona werbalnie, natomiast
warstwę drugą stanowi jej niewerbalny przekaz, który polega na
pozawerbalnym specjalnym zachowaniu się nadawcy w określo-
nej sytuacji, sposobie mówienia, tonie wypowiedzi, gestykulacji,
postawie ciała itp. Specjalnie wyreżyserowane okoliczności od-
bioru przekazu, mają wskazywać, jak treści komunikowane po-
winny być odczytywane przez odbiorcę. Te okoliczności są
drobiazgowo zaprojektowane i skrupulatnie wdrażane. 

Pomimo wielu publikacji, a także świadectw osób ukazują-
cych destrukcyjne działanie okultystycznej duchowości, aktyw-
ność teozofów i antropozofow się rozszerza. Przyczyną coraz
większej ich powszechności jest umiejętność manipulowania in-
formacją oraz obniżanie autorytetu rodziców, nauczycieli i dusz-
pasterzy. Wówczas w miejsce tradycyjnych autorytetów wciskają
się „mistrzowie”, którzy najczęściej nie ujawniają swych praw-
dziwych dążeń ani ideologii, której służą. Mając bardzo atrak-
cyjne materiały propagandowe i stosując techniki manipulacyjne,
zdobywają sobie ufnych zwolenników i urabiają korzystną dla
siebie opinię publiczną. 

Niestety, w publikacjach faktycznie ostrzegających przed de-
strukcyjną działalnością okultyzmu czy sekt, na ogół ukazuje się
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te negatywne skutki ich działalności, które są natury psycholo-
gicznej i społecznej, a mało się mówi na temat skutków ich reli-
gijnych błędów, a zwłaszcza ich destrukcyjnej duchowości.
Przykładem tego może być szok, jaki swego czasu wywołany zos-
tał prasowym komunikatem, że w Gujanie na zlecenie swego li-
dera 926 osób świadomie wypiło truciznę, ale w prasie nie
ukazano szczegółowo okoliczności jak do tego doszło. Tymcza-
sem po dokładnej analizie ich czynu okazało się, że ich tragiczne
zachowanie było konsekwencją tragicznej wiary w reinkarnację!
Wierzyli, że ich guru ma boską naturę, więc przyjęli jego decyzję,
jako „wolę boga”, wierząc, że zastosowanie się do jego słów gwa-
rantuje im wyższe wcielenie. Jest to typowe dla religii Wschodu
w oparciu o wiarę w reinkarnację. Właśnie Steiner jest „dogma-
tykiem” tej wiary. Tam każdy „oświecony” (podobnie jak Stei-
ner) jest samodzielnym i niezależnym interpretatorem religijnych
pism oraz tradycji, i w zależności od swojego „światła” „oświeca”
innych. Właśnie na tej drodze Steiner i inni twórcy ideologii
nowej ery – New Age, dążą do stworzenia nowego porządku spo-
łecznego opartego na nowych normach postępowania, tak, by w
przyszłości wyznawców wszystkich religii połączyć w jedną ro-
dzinę ludzką pod jedną władzą. 

W okresie komunistycznego systemu (mniej więcej od po-
łowy lat 50. XX wieku) antychrześcijańskie poglądy były sze-
rzone bez przeszkód przez programy państwowe. Dla
zastąpienia powstającej luki w religijnej orientacji, szczególnie
atrakcyjnie ukazywane były religie Wschodu na tle indyjskiej kul-
tury rozpowszechnianej przez Towarzystwo Przyjaźni Polsko-In-
dyjskiej (TPPI) i Bibliotekę Polsko-Indyjską. A w latach 70.,
organizowane były w Indiach kursy przygotowujące propagato-
rów religii Wschodu dla krajów komunistycznych. Wśród tych,
którzy współpracowali w szkoleniu tychże kadr, osobiście poz-
nałam kilka osób z Polski. Bardzo aktywnymi współpracowni-
kami w tej dziedzinie byli wówczas należący do masonerii:
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Wanda Dynowska i Maurycy Frydman, który był pracownikiem
polskiego konsulatu w Bombaju. Twierdzili oni, że trzeba przy-
gotować polskich nauczycieli wschodnich religii, aby dać szansę
wyboru religii, „by Polacy nie byli skazani na chrześcijaństwo”,
które nie wszystkim odpowiada, a człowiek myślący szuka od-
powiedzi, chociażby na pytanie dotyczące sensu swego życia, 
o którym ateizm nic powiedzieć nie może, a religie – chociaż dają
różne odpowiedzi, to jednak zawsze jakąś odpowiedź dają”. 

5. Ocena steinerowskiej pedagogiki

Propagatorzy szkół waldofskich rozpowszechniają opinię, że są
one wolne od przymusów szkół państwowych, że naucza i uczy się
w nich bez lęku, bo wychowanie jest „bezstresowe”, że uwzględnia
się indywidualne zdolności i talenty każdego ucznia bez nacisku na
osiągnięcia, a dzieci wzrastają tam w swobodnej atmosferze, w
pięknym otoczeniu w kontakcie z przyrodą. Natomiast przeciwnicy
tych szkół zarzucają przede wszystkim dogmatyzm (według specy-
ficznych „dogmatów” Steinera), monistyczny światopogląd, auto-
rytarne metody wychowania i brak tolerancji u nauczycieli dla
innych niż „steinerowskie” metody wychowania. 

Steiner dzielił rozwój człowieka na siedmioletnie okresy ży-
ciowe, tak zwane hebdomada. Jest to nawiązanie do wzorów an-
tycznych. Od czasów starożytności „7” jest bowiem kosmicznie
uzasadnioną liczbą podziału wieku. Pierwszą wzmiankę o tym
znajdujemy u ateńskiego Solona z VI wieku przed narodzeniem
Chrystusa: „kiedy jeszcze jako niedojrzałe dziecko traci się zęby,
mija siedem lat, zanim całkowicie się je zmieni. Jeśli natomiast
ukończy z pomocą bożą dwa razy tyle lat, obwieszcza się już u
młodzieńca nadchodzącą męskość. Minie dalszych siedem lat za-
czyna mu już rosnąć broda. Cztery razy siedem, i młodzieniec
osiąga w pełni wzrost bohatera, postępuje już jak mężczyzna”13.
W świetle tego poglądu nauczyciel szkoły waldorfskiej powinien
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celowo i ze znajomością rzeczy oddziaływać na poszczególne
ciała. Według tej teorii każde siedmiolecie wymaga przyjęcia
innej postawy pedagogicznej wobec uczniów. Dlatego w szko-
łach waldorfskich realizowany jest program nauczania w sied-
mioetapowych okresach. 

Przez pierwsze siedem lat życia dzieci mają być poddawane
oddziaływaniu czynników zmysłowych, by umiały obserwować
otaczający je świat i zdolne były wczuwać się w ducha przyrody i
kosmosu. Przez następne siedem lat (od 7 - 14 roku życia) mają
uczyć się umiejętności praktycznego myślenia i przedmiotów tech-
nicznych, przy zastosowaniu poglądowego nauczania. Od 14 - 21
roku życia zwraca się szczególną uwagę na kształtowani osobowo-
ści pod kierunkiem jednego antropozoficznego wychowawcy,
który ma zajmować się dzieckiem od rozpoczęcia uczęszczania do
szkoły, aż do jej ukończenia. Wychowawca ma również wpływać
na rodziców dziecka, by wychowanie w domu nie odbiegało od
tego, jakie dziecko otrzymuje w szkole; wychowawca ma również
dostosowywać religijne poglądy i prywatne zainteresowania wy-
chowanka do antropozoficznego światopoglądu. Aby osiągnąć za-
mierzony cel, wychowawca ma do dyspozycji wszelkie metody
manipulacji uczniem i jego otoczeniem (nie wyłączając hipnozy,
magii czy chemicznych „dopingów” dla mózgu), byle tylko
„ukształtował” ucznia  w duchu „mistrza” Rudolfa Steinera.

Jako faktycznie pozytywny aspekt szkół steinerowskich
można uznać wprowadzenie przedmiotów technicznych (wycho-
wanie przez pracę) oraz eurytmii, muzyki i plastyki (wychowanie
przez sztukę), a także zwrócenie uwagi na kontakt dziecka z
przyrodą. Niestety, w pedagogice Rudolfa Steinera zabrakło so-
lidnych podstaw do zdrowego rozwoju duchowego człowieka,
gdyż miał błędne pojęcia teologiczne, a nie uznając osobowości
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13 Tamże, s. 14. Szczegółowo podział wieku na siedmioletnie okresu omawia Cyceron i
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szawa 1996). Zob. też Wstęp, s. 7-8.
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Boga, nie uznawał także Jego prawa moralnego i etyki chrześci-
jańskiej, która zastąpiona została prawem ludzkiej władzy i jego
ezoteryczną etyką. 

Analogicznie do poglądów tybetańskich wtajemniczonych
wyznawców słońca, Rudolf Steiner błędnie interpretował naturę
i działanie Ducha Świętego, którego przedstawiał jako kos-
miczną siłę miłości (maitri), „mającą w słońcu swą fizyczną
formę, związaną z życiem na Ziemi”14. Wierzył natomiast w ist-
nienie różnego rodzaju aniołów, spośród których szczególnie
czcił Lucyfera jako „anioła światłości”, będącego - jak twierdził
- źródłem duchowego oświecenia i poznania wyższych światów.
Twierdził, że Wszechświat zapełniony jest duchami i tajemni-
czymi istotami, które dzięki ezoterycznemu, antropozoficznemu
szkoleniu można dostrzec i poznać. Trzeba zaznaczyć, że zakła-
dane w Polsce szkoły antropozoficzne (często zwane „szkołami
chrześcijańskimi”15) nie ujawniają jeszcze w pełni ich demonicz-
nej duchowości, więc patrząc tylko na zewnętrzne warunki, jakie
tam panują, nie widać zagrożenia. Jednak każdy wierzący katolik
biorąc pod uwagę chociażby tylko to, co na temat Steinera i jego
antropozofii podaje Encyklopedia Katolicka, już powinien od-
rzucić propozycję posyłania swych dzieci do tego typu szkoły.
Jest faktem, że skrzywienie duchowości w dzieciństwie pozosta-
wia trwałe piętno.

Na temat pedagogiki Rudolfa Steinera prowadzącej rze-
komo do „poznawania wyższych światów” napisał żyjący współ-
cześnie ze Steinerem, Hans Leisegang, następujące uwagi:
„Poprzez wymagane przez Steinera wyłączenie krytycznego my-
ślenia, następuje u adepta antropozofii ogólne zawężenie ducho-
wych horyzontów. Przyszły antropozof musi się zdecydować na
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14 Por. The Fifth Gospel, według Rudolfa Steinera z 1913 r., wyd.: RSP CO, London 1950,
s. 29. 

15 Por. Zeszyty wspólnoty Chrześcijańskiej - Czas janowy, red. S. Jutnicka, Kraków 1991,
do użytku wewnętrznego.   
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przyjmowanie wszystkiego, co usłyszy na antropozoficznych wy-
kładach, odczytach czy w rozmowie ze swoim ‘guru’ i interpre-
towanie usłyszanej treści wyłącznie pozytywnie (...) Ten sposób,
w jaki Steiner się wypowiada, zdradza nam jego głęboką wiedzę
w metodach świadomie ćwiczonej sugestii. Jego wypowiedzi po-
zwalają nam na głębokie spojrzenie w metodę ‘szkolenia duszy’,
stosowanej przez niego i jego uczniów. To ‘szkolenie’ polega na
systematycznym ‘wbijaniu’ antropozoficznych idei do głów tych,
którzy się na to zdecydowali. Im dłużej trwa ich rytmiczne po-
wtarzanie, tym bardziej bezwolni są adepci antropozofii, wyko-
nujący pracowicie polecenia mistrza”16. Dobrze znający ten
system pedagodzy, psycholodzy i absolwenci antropozoficznych
szkół ostrzegają przed stosowaniem steinerowskiej pedagogiki17.

Powyższy cytat obrazuje metody indoktrynacji podobne, jakie
stosują dziś liderzy sekt, chociaż te nie mają własnych szkół. Podob-
nie jak w sektach, tak też jest w szkołach waldorfskich, że dziecko
jest ciągle pod wpływem tego samego wychowawcy (o czym wyżej
była mowa) będącego dla niego kimś w rodzaju „nadczłowieka”
(guru). Jego autorytet w klasie nie podlega żadnej dyskusji, a jego
rolą jest – jak poleca Rudolf Steiner – „kształtowanie dusz dziecię-
cych”. Jak destrukcyjne działa takie „kształtowanie dusz”, świadczy
fakt, że wielu absolwentów szkół waldorfskich ma problemy psy-
chiczne w zderzeniu z realną codziennością, wielu nie umie poradzić
sobie w normalnym świecie18. Będąc wyobcowanymi z normalnego
życia, szukają pracy tylko w instytucjach antropozoficznych. Nic
więc dziwnego, że dobrze znający ten system pedagodzy, psycholo-
dzy i absolwenci antropozoficznych szkół ostrzegają przed stoso-
waniem steinerowskiej pedagogiki, która „zamiast wprowadzać w
świat prawdy, wprowadza w świat błędnych wyobrażeń i mitów”19.
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16 Por. H. Leisegang, Die Geheimwissenschaften, Stuttgart 1924, s. 40.
17 Na ten temat piszą m.i.: Plange, Keyser, Wolf, Ullrich, Badewien, Gratenau.
18 Por. H. Leisegang, Die Geheimwissenschaften, dz. cyt., s. 40.
19 A. Szydlak, Niechrześcijańskie założenia szkół waldorfowskich, w sprawozdaniu z VII
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Właśnie jednym z największych mitów Rudolfa Steinera jest
hipoteza o epoce Wodnika, pod wpływem którego ma się roz-
począć nowa epoka historii świata (New Age), w której wszystkie
narody mają się zjednoczyć pod jedną władzą Maitreyi, wówczas
dopiero ma zapanować pokój i miłość na całym świecie20. Sama
postać Maitreyi związana jest z tradycją tybetańskiego bud-
dyzmu, którego wyznawcy od dawna wierzą, że Budda co pe-
wien czas pojawia się na ziemi, a po raz ostatni przyjdzie jako
uosobienie współczucia i kosmicznej miłości (maitri) - stąd jego
tytuł: Budda-Maitreya. Do tybetańskiej ideologii i mistyki sięg-
nęli teozofowie i okultyści, którzy tytuł “Maitreya” przypisali
głowie hierarchii okultystycznej21. Natomiast Rudolf Steiner
mówi o Maitreyi jako o „wejściu Eterycznego Chrystusa w roz-
wój świata” („The Entry of the Etheric Christ into the Evolution
of the Earth”)22, lecz pod pojęciem „Chrystus” rozumie ete-
ryczną siłę słoneczną, która co pewien okres materializuje się w
jakimś człowieku, powodując jego nadnaturalny rozwój23.
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Siedleckiego forum nauczycieli, rodziców i wychowawców, 5 września 1998, s. 4
20 Por. R. Steiner, Preparing for the Sixth Epoch, USA 1957; tenże, The Etherisation of the

Blood, London 1971.
21 Por. A. Bancroft, Współcześni Mistycy i Mędrcy, Warszawa 1987, s. 53-54.
22 Por. R. Steiner, The Etherisation of the Blood, A lecture given in Basle, 1st October,

1911, Rudolf Steiner Press, London 1971, s. 3.
23 Antropozofowie i okultyści twierdzą, że od wieków na takiego przywódcę oczekują wy-

znawcy wszystkich religii, choć określają go różnymi imionami: judaiści oczekują go
jako Mesjasza; buddyści jako Buddę-Maitreyę; hinduiści jako Krysznę-Kalkina; muzuł-
manie jako Imama Mahdiego; astrolodzy jako istotę nadziemską spod znaku Wodnika,
a chrześcijanie jako ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. Toteż zwolennicy New Age
już od początku XX w. przygotowywali hinduskiego chłopca imieniem Krishnamurti
(1895 – 1986), by występował jako mesjasz - Maitreya. Annie Besant będąc przewod-
niczącą Towarzystwa Teozoficznego, założyła w 1909 roku Zakon Gwiazdy na Wscho-
dzie (The Order of the Star in the East), któremu miał przewodniczyć właśnie
Krishnamurti, którego zaadoptowała i wywiozła do Anglii. Po pewnym czasie Krish-
namurti wycofał się z programu okłamywania ludzi (A. Bancroft, Współcześni Mistycy
i Mędrcy, Warszawa 1987, s. 54). Jednak sam program nie upadł, bo w drugiej połowie
XX w. wykreowano nową postać Maitreyi (por. Czas Zmian, „Wezwanie do dzielenia
się”, nr 1, rok wydania I, maj 1998) pochodzącego rzekomo z azjatyckiej dzielnicy Lon-
dynu, który już występuje publicznie jako “boski nauczyciel świata” i rozpowszechnia
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Właśnie ze wschodniego światopoglądu Rudolf Steiner przy-
jął okultyzm z wiarą w reinkarnację i w wielokrotność boskich
epifanii w ludzkiej postaci oraz astrologię, według której losami
ludzi i świata kierują gwiazdy oraz różne „tajemne siły”. Wśród
astrologów panuje powszechne przekonanie, że co 2000 lat Zie-
mia przechodzi pod działanie innego układu ciał niebieskich,
które m.in. wpływają na pojawianie się nadludzkich postaci, do-
prowadzających do przełomowych wydarzeń w świecie. Wiarę
tę szczególnie rozpowszechniał Rudolf Steiner w swej teorii o
nadchodzącej nowej epoce świata (New Age)24. 

6. Niebezpieczeństwo rasistowskiego globalizmu

Propagatorzy ideologii i politycznego programu współczes-
nego Maitreyi dążą do połączenia wyznawców wszystkich religii
świata i kierowania nimi pod duchowym zwierzchnictwem Ma-
itrei. Cel ten chcą osiągnąć we współpracy z politycznym zwierz-
chnictwem ONZ25. Aby kształtować świadomość ludzi całego
świata, Maitreya ma rzekomo telepatycznie przekazywać swoje
orędzia wszystkim ludziom, tak, że każdy w sercu odczuje jego
przesłanie26. Jednak dla całkowitego zapanowania nad światem
wygodne byłyby dla niego starożytne wzorce organizacji społecz-
nej, kiedy to władcy traktowani byli jako bogowie. Dlatego an-
tropozofowie chcąc wrócić do starożytnych wzorców organizacji
społecznej, starają się zlikwidować autorytet Nauczycielskiego
Urzędu Kościoła. 
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okultyzm oraz antropozoficzny światopogląd. Ponieważ legitymuje się parapsychicz-
nymi zdolnościami, ma wielu zwolenników, którzy uznają go za współczesnego mesjasza
i propagują jego kult.

24 Por. Rudolf Steiner, Preparing for the Sixth Epoch, USA 1957, zawierające jego wykłady
wygłoszone w Niemczech do II grupy antropozofów w 1913 r.

25 Por. Czas Zmian, Share International Magazine, w: http://www.czaszmian.de/ (dostęp:
9.02.2017).
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Z nauką Kościoła szczególnie koliduje głoszona przez Mait-
reyę i jego wyznawców wiara w reinkarnację i wielość boskich
wcieleń. Według wiary w reinkarnację dusza istot żywych węd-
ruje od stanu roślinnego poprzez różne formy ciała zwierzęcego
i ludzkiego, aż w końcu ma osiągnąć stan nadludzki, „boski”,
stając się wśród wyznawców reinkarnacji obiektem kultu. Wiara
w reinkarnację jest drogą do segregacji społecznej. Na przykła-
dzie systemu kastowego w Indiach widzimy jak wiara w reinkar-
nację doprowadziła do tragiczniejszego podziału ludzkości na
różne warstwy uznane za coraz wyższe stopnie wcielających się
dusz, czyli do tzw. „mistycznego rasizmu” z podziałem ludności
na wcielenia czystych i nieczystych dusz. Typowym źródłem
wiary w reinkarnację, jest Kriszna - bohater epopeja pt.: Mahab-
harata, traktowany przez jego wyznawców, jako „manifestacja”
Wisznu – bożka życia, płodności i urodzajów. Ale niezależnie od
czcicieli Kriszny, wiara w reinkarnację występuje także w bud-
dyzmie i u wielu starożytnych myślicieli, na przykład u Platona,
a dziś wprowadzana jest także przez wiele sekt, które głoszą
wiarę w reinkarnację dusz lub materializację aniołów, segregując
ludzi na „synów Bożych” i „synów ludzkich”27. Jak już wyżej
było wspomniane, podział społeczny na ludzi „czystych” i „nie-
czystych” występuje również w Talmudzie28.

Podział ludzi na czystych i nieczystych; synów bożych i synów
ludzkich, jest podziałem opartym na segregacji dusz, więc jest to
rasizm mistyczny. Dotychczas, gdy europejscy rasiści dokonywali
segregacji ludzkości, powoływali się na przesłanki biologiczne,
które w zasadzie nie miały realnych podstaw. Biologicznymi i fi-
zycznymi argumentami rasiści próbowali udowodnić swoją
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26 Por. Czas Zmian, „Wezwanie do dzielenia się”, nr 1, rok wydania I, maj 1998.
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„czystość” krwi czy „wyższość” rasy. Dziś rozwój nauki i wiedzy
o człowieku wykluczył słuszność takiej segregacji i obalił kryteria
europejskiego rasizmu. Natomiast rasizm mistyczny (czyli po-
dział społeczny na pokolenia ludzi o „czystych” i „nieczystych”
duszach) w Indiach przetrwał, ponieważ wiedza o duszy nie jest
dostępna dla badań naukowych, opartych na empirycznym do-
świadczeniu. Wiedza o duszy przekazywana jest przez systemy
religijne. Toteż okultystyczny (mistyczny) rasizm dzielący ludz-
kość na posiadaczy różnych dusz, odwołujący się do subiektyw-
nych: psychicznych, ezoterycznych i wizjonerskich doświadczeń,
jest groźniejszy, niż inne jego formy, gdyż nie daje możliwości
weryfikacji i dyskusji na drodze racjonalnych argumentów. Dla-
tego Rudolf Steiner, propagując wiarę w reinkarnację, odwołuje
się do buddyzmu, lub do swoich subiektywnych „oglądów”
(wizji), a nie do nauk świeckich. Już w 1915 r. Rudolf Steiner 
w swoich wykładach wygłoszonych w Niemczech pt.: How An-
throposophical Groups Prepare for the Sixth Epoch (Jak grupy an-
tropozoficzne przygotowują się do szóstej epoki) wyraził swe
przekonanie o duchowej wyższości „mieszkańców zachodniej
Europy” od duchowości „mieszkańców Europy wschodniej”29. 

Również dzisiaj antropozofowie z należący do Wspólnoty
Chrześcijan, mimo swej nazwy, rozpowszechniają nie chrześci-
jańskie poglądy, lecz neorasistowskie błędy, powodując wiele nie-
porozumień. Na przykład w jednym z ich zeszytów są próby
udowodnienia istnienia reinkarnacji i na jej podstawie rozróż-
nienia „ducha” poszczególnych narodów. Czytamy tam m.in.:
„Jeżeli teraz przyjrzymy się charakterystycznym cechom różnych
narodów, stwierdzimy, że u każdego z nich jakaś jedna określona
funkcja życia duszy wybija się na pierwszy plan. I tak na przykład
Włosi i Hiszpanie mają szczególnie silnie rozwiniętą tę stronę
duszy, która odbiera wrażenia ze świata: duszę odczuwającą,
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Francuzi żyją przede wszystkim duszą rozumową, u Anglików
można natomiast obserwować ze szczególną ostrością formowa-
nie się duszy samoświadomej. (...). Jeżeli przyjrzymy się naro-
dowi polskiemu i zadamy sobie pytanie o cechy charakterystycz-
ne jego ducha narodowego, to ze szczególną wyrazistością pojawi
się obraz kultury oczekującej, kultury, która przygotowuje się na
coś, co dopiero nadejdzie”30.

Niestety, entuzjaści New Age nie troszczą się o prawdę, lecz
szukają skutecznych sposobów opanowywania społeczeństwa za
wszelką cenę. Gdyby jednak udało im się narzucić wszystkim
wiarę w reinkarnację, to niemożliwe byłoby wprowadzenie spra-
wiedliwości społecznej i pokoju we wspólnej Europie, zorgani-
zowanej na bazie etyki wypływającej z wiary reinkarnację, która
nieuchronnie prowadzi do segregacji ludzi na wcielenia „czy-
stych” i „nieczystych” dusz, gdzie normy moralne ustanawiane
byłyby przez „boskich” władców. Poza tym, wiara w reinkarna-
cję i inne antropozoficzne poglądy stoją w sprzeczności z Ewan-
gelią Jezusa Chrystusa i społeczną nauką Kościoła, dlatego
Kościół zabronił swoim wyznawcom przynależności do towa-
rzystw antropozoficznych31.

7. Fałszywi mistycy i konsekwencje „mistycznego rasizmu”

Rasistowski światopogląd XX wieku dzielący ludzkość na
panów i niewolników doprowadził w ostatnim stuleciu do po-
dejmowania przez „panów” eksperymentów dokonywanych na
ludziach, których uznali za swych „niewolników” (obozy za-
głady, łagry). Różne eksperymenty prowadzone były na więź-
niach, a dziś można przypuszczać, że są one dokonywane
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podczas różnych medytacji i ćwiczeń psychicznych, duchowych,
relaksacyjnych, terapeutycznych czy umysłowych. Dotyczą one
głównie zastosowania technik wprowadzania człowieka w hip-
notyczny lub erotyczny trans i możliwości sterowania jego pod-
świadomością. Osoby, które poddawane są wspomnianym
ćwiczeniom, nie mogą być świadome tego, że są obiektem eks-
perymentów, aby w ich świadomości nie powstawały uprzedze-
nia, które mogłyby mieć subiektywny wpływ na wynik tychże
badań, utrudniające jego obiektywną ocenę. Istnieje podejrzenie,
że podczas tych ćwiczeń eksperymentuje się działanie środków
halucynogennych, zwanych psychodelicznymi takich jak: peyotl,
meskalina i LSD. Osoby eksperymentowane, które pod ich
wpływem wchodzą w trans i przeżywają złudne wizje lub euforię,
sądzą, że doświadczają mistycznych uniesień lub umysłowego
„oświecenia” oraz poznania realnego duchowego świata. Metody
wchodzenia w trans praktykowane są od wieków w religiach
Wschodu. Mają one zwykle związek z magią seksualną i używa-
niem tzw. „boskich napojów”, które na mózg działają pobudza-
jąco. Praktyki te z racji ich intymności objęte są tajemnicą (należą
do tzw. „wiedzy tajemnej”). Dziś zjawiska psychiczne występu-
jące pod ich wpływem „wtajemniczeni mistrzowie” z Zachodu
intensywnie badają. Toteż coraz więcej jest już ofiar, które są do-
wodem, że eksperymentowana na ludziach chemia, hipnoza,
magia oraz inne praktyki okultystyczne są tragiczne w skutkach,
gdyż umożliwiają one całkowite ujarzmienie (ubezwłasnowolnie-
nie) człowieka przez człowieka. Wprowadzanie człowieka w błąd
(w iluzje) oraz pozbawienie woli jest największą krzywdą, jaką
można człowiekowi wyrządzić, dlatego Bóg zakazał praktyko-
wania okultyzmu. 

Z katolickiego punktu widzenia życie erotyczne człowieka
jest znormalizowane przez prawo Boże, a prowadzenie ekspery-
mentów na ludziach, szczególnie bez ich wiedzy, jest niedopusz-
czalne! Natomiast poza Objawieniem biblijnym, szczególnie w
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okultyzmie i w religiach Wschodu takich ograniczeń nie ma.
Tam nie Bóg, lecz „mistrz”, guru, rosi itp. jest najwyższym auto-
rytetem i on decyduje o tym, co komu wolno. Poza tym,
„mistrz”, który wierzy w reinkarnację, jest przekonany, że ewen-
tualnie poszkodowany dzięki temu, że był do jego dyspozycji,
„odrodzi” się, i to w lepszym wcieleniu! Toteż badania procesów
psychiczno - duchowych, związanych z intymnymi przeżyciami
religijnymi i erotycznymi oraz możliwości sterowania nimi przez
osoby z zewnątrz, bezkarnie prowadzone są na bazie okultyzmu
oraz tych religii, które wyznają wiarę w reinkarnację i rasistowską
segregację społeczną. 

Francois Ribadeau – Dumas, francuski autor książki wydanej
przez Wydawnictwo A&F w języku polskim pt.: Tajemne zapiski
magów Hitlera pisze: „Hitler bardzo długo darzył gorącą sym-
patią i podziwem teozofa Rudolfa Steinera, który miał na niego
ogromny wpływ”32. Jak podaje wspomniany autor: „Wielkie
akcje podejmowane przez Hitlera pochodziły z podpowiedzi ta-
rota tybetańskiego”33 (…) „Hitler należał do wtajemniczonych
wyznawców słońca. Otrzymał swój wiatyk (namaszczenie) w ae-
dach (miejsc kultu) od tybetańskich mędrców”34 (…) „Ćwiczenia
oddechowe i fizyczne oraz sposoby operowania głosem, przy-
bierania póz i gestykulacja były owocem głębokich studiów 
w tajemnych ośrodkach inicjacyjnych Wschodu. (…). Przez całe
życie Hitler uprawiał tę szczególną gimnastykę - jogę ‘Niezna-
nych Mistrzów’. Nigdy nie zezwalał, aby ktokolwiek wchodził
do pokoju, kiedy on oddawał się tym ćwiczeniom”35. Ostatecznie
drogi Hitlera i Steinera rozeszły się, gdyż ten ostatni nie akcep-
tować siłowych rozwiązań, które Hitler zaczął wprowadzać 
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33 Tamże.
34 Tamże, s. 110.
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w życie. Towarzystwo Antropozoficzne w Niemczech zostało
zdelegalizowane przez niemieckich narodowych socjalistów, cho-
ciaż niektórzy z nich byli członkami tego stowarzyszenia. 

Dalej tenże autor pisze, że : „Rudolf Steiner (…) pilny słu-
chacz słynnej teozofki Marie Lang, został w końcu przez nią i jej
przyjaciółkę, malarkę Rosę Mayreder, wtajemniczony. Pracował
jako archiwista w Weimarze i pisał prace o Goethem, znał Elisa-
beth Forster, siostrę Nietzschego. Dzięki filozofii Nietzschego
dostąpił iluminacji. W 1897 roku spotykamy go w Berlinie, gdzie
opublikował kilka swoich dzieł. W tamtym czasie pracuje w To-
warzystwie Teozoficznym i poznaje słynną teozofkę Annę Be-
sant, adeptkę i kontynuatorkę linii Rosjanki madame
Bławatskiej. Działa w Towarzystwie, zostaje nawet jego sekreta-
rzem generalnym. Na łamach pism Lucyfer i Gnosis, redagowa-
nym razem z Anną Besant, Rudolf Steiner rozwija swą teorię
„kosmologii antropozoficznej”, według której uniwersum pod-
lega mocy i woli człowieka. Rudolf Steiner nauczał, że poznanie
światów super wrażliwych za pośrednictwem buddyzmu odra-
dza myśl chrześcijańską. Powszechnie wiadomo, że Anne Besant
utrzymywała, iż Chrystus jest reinkarnacją Buddy i chciała, aby
Krishnamurtiego czczono jako nowego Buddę. (...) W znanej
książce Zielony wąż i piękny Irys Rudolf Steiner sławi idee róż-
okrzyżowców z orientacji, do której należał Goethe, jego du-
chowy mistrz. (...). Steiner był teoretykiem geopolityki głoszącej
istnienie w odległych czasach rasy nordyckiej, twórczyni wielkiej
cywilizacji (...). Była to rasa aryjska, zamieszkująca kraj Thule.
Kiedy potężny wstrząs poruszył oś ziemską, ziemia Thule znik-
nęła pod wodami i Ariowie podążyli na tereny Niemiec, Indii
oraz Grecji. Właśnie traktem wędrówki Ariów zamierzał pójść
Hitler i dokonać wielkich podbojów świata”36. 
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Natomiast Ellic Howe twierdzi, że: „początków nowego
ruchu niemieckiego należy szukać w Towarzystwie Teozoficznym
w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Madame Bławatska przy-
była do Europy po pobycie w Indiach, wiosną 1884 roku. Teo-
zofka madame Bławtska, fanatycznie szkoliła adeptów wiedzy
magicznej w Anglii, Francji i Niemczech.(...) Swą inicjację za-
wdzięcza słynnemu magowi Eliphasowi Leviemu. Z pomocą
doktora Wilhelma Hubbe-Schleidena założyła oddział Towarzy-
stwa Teozoficznego, bardzo potężny, który najaktywniej działać
będzie w Niemczech w 1919 roku. To centrum okultyzmu miało
swoją siedzibę w Lipsku. (...) Rudolf Steiner, słynny teozof, róż-
okrzyżowiec, pilnie uczestniczył w zebraniach członków towa-
rzystwa”37. 

Jak podaje A. Bancroft, „Lata pracy spędzone w Weimarze,
w archiwum Goethego, przysporzyły mu wielu przyjaciół (...).
Zwolennicy Steinera wywodzili się głównie z Towarzystwa Teo-
zoficznego, którego był wysoce szanowanym członkiem. Kiedy
w 1902 roku Steiner został głową niemieckiej filii teozofów,
dodał do ich kosmologii własną. (...) Faktem jest to, że przyjął
dziwną politykę, przyłączając się w roku 1906 do innego towa-
rzystwa The Order of the Temple of Orient (Zakon Świątyni
Orientu), które znane było z praktyk magii seksualnej. Posunął
się nawet dalej, prowadząc jedną z loży, nazwaną Mysteria Mys-
tica Aetern’”38. 

Poglądy o „ubogaceniu” chrześcijaństwa buddyzmem, są po
prostu demoniczną pokusą, którą Steiner rekomenduje. Poza
tym, wszystkie aspekty duchowego życia chrześcijańskiego są za-
fałszowane. Wspólnoty antropozofów mają dziś własną etykę
(prawo dharmy i karmy), własną eschatologię z wiarą w reinkar-
nację dusz, własne obrzędy chrztu (solą i popiołem na czole oraz
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na piersi dziecka kreśli się trójkąt w imię sił wszechświata), po-
siadają własną chrystologię (Chrystus nazywany jest „Najwyższą
Istotą Słoneczną”) i własną koncepcję „boga”, uważanego za
bezosobowy, odwieczny byt, którego ducha powinno się odczu-
wać zarówno w kamieniu, w roślinie, czy zwierzęciu, jak i w czło-
wieku. Jednak według Rudolfa Steinera najwyższą osobowością
i prawodawcą jest człowiek, który poprzez reinkarnację (pojmo-
waną zgodnie z darwinowską teorią ewolucji) rozwinął swoje
„energie” aż do osiągnięcia „stanu boskości”. Stąd wiara w rein-
karnację i kult jednostki („mistrza”) stoi u podstaw wychowania
w szkołach steinerowskich (waldorfskich).    

8. Zakończenie: skutki wiary w reinkarnację

Tam, gdzie dziś szerzy się wiara w reinkarnację, cywilizacja
europejska (w tym także chrześcijańska) ulega destrukcji, gdyż:

– Wschodnie autorytety czy liderzy tacy, jak: aczarja, lama,
guru, czy maharadża, w świetle wiary w reinkarnację trak-
towani są, jako osobowość najwyższa, wcielenia najdosko-
nalszych, nieomylnych lub boskich dusz, więc nie podlegają
żadnej ludzkiej kontroli; ich wymogi przyjmowane są za
najwyższe normy postępowania, a nie Dekalog, który przez
wieki był w Europie najwyższą normą postępowania39; 

– W grupach, gdzie lider traktowany jest, jako „osoba
boska”, któremu wszystko wolno, łamanie Dekalogu nie
jest traktowane, jako przestępstwo. Natomiast te same
czyny u liderów chrześcijańskich budzą protest społeczeń-
stwa i zmuszają przestępcę do nawrócenia i do poprawy
swego postępowania;  

– W grupach wyznawców wierzących w reinkarnację zanikają
zasady Deklaracji Praw Człowieka gwarantującej wszystkim
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równouprawnienie, a wprowadzana jest segregacja spo-
łeczna na wzór systemu kastowego. Np. wyznawcy Kriszny
mają wpajane obrzydzenie do „karmitów”, uznawanych za
wcielenia dusz obciążonych karmą, czyli skutkami złych
czynów z poprzedniego wcielenia, z jednoczesnym wpro-
wadzaniem kultu jednostki (kult guru, czy maharadży).
Przykładem tego jest praktykowana w ich wspólnotach
„gurupudża”, polegająca na oddawaniu boskiej czci swemu
liderowi;

– Ludzie cierpiący, ubodzy i ciężko pracujący uważani są za
karmitów, dlatego traktowani są z pogardą, jako ci, którzy
ponoszą „słuszną karę” za rzekome przestępstwa popeł-
nione w poprzednich wcieleniach;

– Niszczy się zasady humanizmu, gdyż stawia się na równi
wartość życia ludzkiego i zwierzęcego, jako różne formy
cielesne tej samej “wędrującej” duszy, a udzielanie pomocy
cierpiącym uznawane jest za działalność szkodliwą, która
hamuje ich oczyszczanie się ze złej karmy;

– Życie ludzkie traci swą wartość w świetle poglądów, że
ciało, to rodzaj garnituru, który dusza wielokrotnie zmienia,
więc śmierć ludzi z niższych warstw traktowana jest, jako
ich promocja, czyli przejście do lepszego ciała, albo
„zmianę cielesnego garnituru”.  

– Zaciera się pojęcie ludzkiej osobowości, gdyż ta sama ano-
nimowa dusza ma wiele kolejnych ciał: zarówno roślinnych,
zwierzęcych i jak ludzkich. 

– W świetle wiary w reinkarnację błędna jest nawet interpre-
tacja naukowych badań. Jeden z wykładowców wiary 
w reinkarnację pisze: „(…) pomysł psychologów, żeby spro-
wadzić cię do źródła jakiegoś kompleksu jest niemożliwy
(…). W jaki sposób zamierzają zabrać cię dziesięć tysięcy
żywotów do tyłu, kiedy to byłeś larwą w kale i przeżyłeś za-
łamanie psychiczne, ponieważ pewnego razu, z tych czy in-

113s. Michaela Pawlik OP Przedzałożenia antropozofii Rudolfa Steinera

ZP nr 8 środki 1 do 152:Layout 1  2017-05-12  23:09  Page 113



nych powodów, nie zdążyłeś skosztować troszeczkę tegoż
kału, w którym przebywałeś. A także twojej śmierci, jako
muchy, gdy uderzono cię łapką na muchy, i tym tłumaczy
się twoja obsesja na punkcie tego przyrządu” 40. 

Destrukcyjne działanie wiary w reinkarnację zwykle nie jest
widoczne w pierwszej fazie jej propagandy, która wchodzi pod-
stępnie, jako nowa dziedzina „duchowej kultury”, więc nie budzi
niepokoju. Stąd mogą budzić niepokój festiwale organizowane
we współpracy z propagatorami reinkarnacji, które w atrakcyjny
sposób prezentują indyjski folklor. Ale zanim ktoś się zafascynuje
tym folklorem i straci zdolność trzeźwego myślenia, powinien
przeanalizować ideologię, jaka za nim idzie, bo przecież nie jest
obojętne, jakie prawo i jaki światopogląd będzie miał wpływ na
naszą kulturę i codzienne życie.

Niestety rozpowszechnianie na szerszą skalę antychrześcijań-
skich poglądów, szerzonych przez różne obce ideologie, może
spowodować:

– powstawanie destruktywnych osobowości poprzez błędną
indoktrynację połączoną z różnymi formami religijnych ry-
tuałów i medytacyjnych ćwiczeń, jak: joga, zen, medytacja
transcedentalna, podczas których dochodzi do zahamowa-
nia refleksji oraz doświadczania złudnych euforii i nieko-
rzystnych zmian stanów świadomości. Jest więcej niż
oczywiste, że okultyzm wschodni wraz z praktykami, które
mają swe źródło poza Objawieniem Chrześcijańskim, są od-
powiedzialne w wielu środowiskach zarówno za zboczenia
doktrynalne, jak i moralne (przykładem jest rozwój homo-
seksualizmu) i za zaburzenia neuropsychiatryczne;

– kult jednostek prowadzący liderów do całkowitej samowoli
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40 Realia reinkarnacji – broszurka z wykładem Jagad Guru (założyciela sekty: „Misja Czi-
tanii”, która jest odłamem ruchu Hare Kriszna, a reklamuje się, jako Science of Identity
Fundation – „Instytut Wiedzy o Tożsamości”  ISBN 83-902619-3-6, str.18. Brak miejsca
i roku wydania. 
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tam, gdzie są oni uznawani za „nadludzi” lub manifestację
boskości; 

– deprawację porządku moralnego opartego na Dekalogu, 
a także na Deklaracji Praw Człowieka, gdyż decyzja lidera
jako „nadczłowieka”, a nawet jako „boga” jest najwyższą,
prawną normą postępowania, bez możliwości odwołania
się do jakiegokolwiek prawa poza nim;

– rozbicie jedności narodowej poprzez funkcjonowanie wielości
niezależnych organizacji społecznych pod kierunkiem różnych
liderów, realizujących często tajne i sprzeczne ze sobą cele;

– rasizm i niesprawiedliwość społeczną wypływającą przede
wszystkim z wiary w reinkarnację i opartego na niej podziału
ludzi na „czystych” i „nieczystych”; „wyższych” i „niższych”.
Taki podział istnieje nie tylko we wschodnich religiach (w
hinduizmie i buddyzmie), ale także w Talmudzie oraz w po-
glądach świadków Jehowy, którzy dzielą ludzi na „synów Bo-
żych” i „synów ludzkich”;

– zafałszowanie biblijnej wiedzy o Bogu i Jego przykazaniach,
co prowadzi do całkowitego subiektywizmu zarówno dokt-
rynalnego jak i moralnego. Może więc powodować cofanie
się naszej cywilizacji do coraz większego barbarzyństwa, w
zależności od upodobań tych, którzy uznani zostaną za ma-
nifestację bogów, lub „nadludzi”! Już mieliśmy tego do-
wody; 

– wejście na drogę potępienie tych katolików, którzy dopusz-
czają się apostazji, czyli zdradzają Kościół, odrzucając Sa-
kramenty święte, a praktykują „gurupudżę” (kult guru jako
„boga”) czy inne bałwochwalstwo, np. kult bożków:
Kriszny, Buddy, Moona, Maitrei itp. 

Chociaż propagatorzy antropozofii (i nie tylko) powołują się
na wolność sumienia i wyznania i ludzie sugestywni często bez
zastanawiania im ulegają, a nie biorą pod uwagę, że ta wolność,
to możność wyboru pomiędzy prawdą a fałszem, dobrem a złem
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drogą do zbawienia lub potępienia. Wybór należy do nas, ale
jego konsekwencje nie tylko my poniesiemy, lecz przede wszyst-
kim poniosą je następne pokolenia. Dlatego wybór wyznania nie
jest tylko sprawą prywatną, więc bardziej odpowiedzialnie i sku-
tecznie należy zapobiegać propagowaniu złudnych, a tym samym
niebezpiecznych ideologii. Jest to szczególnie ważne w wycho-
waniu dzieci i młodzieży, a więc w rodzinie i szkole. 
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PREMISES OF RUDOLF’S STEINER 
ANTHROPOSOPHY AND THEIR CONSEQUENCES

FOR MORALITY AND EDUCATION

Summary
In this paper, the occultistic and hinduistic premises of

Rudolf Steiner’s anthroposophy have been analysed followed by
the consequences for morality and education which they imply.
These include among others mystical racism and reincarnation
which are held to justify inequality in social relations and the
subordination of some social groups or castes to others. They
find expression in a conviction that lower castes should be gov-
erned by those which had achieved a higher level of anthropo-
sophic spiritual perfection. In the end it has been proved that
mystical racism, as opposed to the biological racism typified by
the discredited ideals of Adolf Hitler, is now spreading in edu-
cation based on the anthroposophy of Rudolf Steiner

Keywords: Rudolf Steiner, anthroposophy, occultism, hinduism,
christianity, morality, education

118 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

ZP nr 8 środki 1 do 152:Layout 1  2017-05-12  23:09  Page 118



Iryna Ahapava*, Andrei Ahapau**

KONCEPCJA WYCHOWANIA 
W UJĘCIU BENEDYKTA XVI

1. Wprowadzenie. 2. Przeszkody w wychowaniu. 3. Rodzina jako naj-
ważniejsze środowisko wychowania. 4. Wychowanie do wiary. 5. Ele-
menty integralnego wychowania. 6. Wnioski.

Abstrakt

W tym artykule zostanie omówiona koncepcja wychowania
w ujęciu Benedykta XVI. Zaprezentowane zostaną przeszkody
w wychowaniu, rolę rodziny jako najważniejszym ośrodku wy-
chowawczym, wychowanie do wiary oraz elementy integralnego
czy autentycznego wychowania. Na końcu omówione zostaną
wnioski.

Słowa kluczowe: Benedykt XVI, integralne wychowanie, wycho-
wanie do wiary, rodzina jako środowisko wychowania.

1. Wprowadzenie

Jednym z tematów, który podjął w swoim nauczaniu papież
Benedykt XVI, było wychowanie. Ojciec Święty mocno podkre-
ślał potrzebę wychowania, przestrzegając wychowawców przed

* Mgr, doktorantka w Instytucie Pedagogiki KUL.
** Mgr lic. teologii fundamentalnej, doktorant w Instytucie Teologii Fundamentalnej KUL,

działacz w ruchu „Pro Life”.
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pokusą poddania się i powstrzymywania się od działań wycho-
wawczych. Niemal że od samego początku swego pontyfikatu
Benedykt XVI poświęcił uwagę zagadnieniu wychowania.
Szczególną troskę wychowawczą wykazywał wobec ludzi mło-
dych poprzez swoje przemówienia1, listy2 i  orędzia3. 

Benedykt XVI zauważa pewną zależność pomiędzy wycho-
waniem człowieka a jego ewagelizacją. Stwierdza, żeby iść w
dobrym kierunku wychowawczym, trzeba przyjrzeć się proble-
mom współczesnego świata. Celem nadrzędnym wychowania
jest dla Benedykta XVI ewangelizacja młodych ludzi4. Papież
stwierdza, że „bez wychowania nie ma ewangelizacji, która by-
łaby trwała i głęboka, nie ma wzrostu i dojrzewania, nie ma
wreszcie pewnego procesu zmiany mentalności i kultury”5.

2. Przeszkody w wychowaniu

W dzisiejszym świecie spotykamy się z trudnościami w pracy
wychowawczej, między innymi jest to tak zwana kultura relaty-
wizmu, która niczego nie uznaje za ostateczne, i  dla której jedy-
nym kryterium jest własne „ja” człowieka. W tej relatywistycznej
kulturze nie jest możliwe prawdziwe wychowanie, gdyż „bez
światła prawdy każdy człowiek prędzej czy później zwątpi w war-
tość własnego życia i relacji, które się na nie składają, w sens wy-
siłków, które podejmuje wspólnie z innymi, aby coś zbudować”6.
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1 Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI z okazji przekazania diecezji rzymskiej
«Listu o pilnej potrzebie wychowania», 23 lutego 2008 roku: „Wychowanie do dobra
jest możliwe również w naszych czasach”.

2 Benedykt XVI, List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, 21 stycznia 2008 r. 
3 Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XLV Światowy dzień Pokoju 1 stycznia 2012
roku: „Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju”. 

4 Zob. B. Stańkowski, Jan Paweł II i Benedykt XVI o wychowaniu i duchowym rozwoju mło-
dzieży, „Pedagogika społeczna”, Nr 1/55 (2015), Akademia Ignatianum w Krakowie, s. 82.

5 Tamże.
6 Benedykt XVI, Przemówienie z okazji otwarcia Kongresu Diecezji Rzymskiej w Bazylice św.
Jana na Lateranie 6 czerwca 2005, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 9, s. 33.
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W świecie dyktatury relatywizmu, gdzie opinie subiektywne wy-
pierają prawdę, papież przypomina o związku między wiarą a ro-
zumem i przestrzega przed konsekwencjami jakie następują w
chwili oddzielenia tychże czynników7. Papież przestrzega Zachód
przed zagrożeniem który niesie relatywizm. Współczesny czło-
wiek zafascynowany wiedzą, władzą i pragmatyzmem, może za-
tracić odniesienie do prawdy8. We współczesnym świecie
dostrzegamy kryzys wychowania, który według papieża Bene-
dykta XVI polega na trudnościach w dotarciu do młodzieży9. Te
trudności związane z przeszkodami w komunikacji, jest coraz
trudniej przekazać młodemu człowiekowi fundamentalne warto-
ści, takie jak wartość życia, sens życia, miłość, wolność, prawda.
Młody człowiek ma problem z podejmowaniem decydujących
wyborów w swoim życiu, np. wybór zawodu, kierunku studiów,
małżonki itp. Trudnością jest wychowanie poprzez zasady postę-
powania w społeczeństwie, które jest przeniknięte pluralizmem
opinii, relatywizmem, sekularyzmem oraz subiektywizmem. W
oczach młodych zanika autorytet starszego pokolenia, a wolność
jest pojmowana jako oderwanie się od więzi rodzinnych. Dlatego
jest  trudno mówić o zaistnieniu sytuacji wychowawczej, spotka-
nia wychowawcy i wychowanka10. Ojciec Święty skupia się na teo-
centryzmie i chrystocentryzmie w wychowaniu. Wskazuje na
osobę Chrystusa mówiąc: „to w co wierzymy jest ważne, ale jesz-
cze ważniejsze jest komu wierzymy”11. Wychowanie polega na

121Iryna Ahapava, Andrei Ahapau Koncepcja wychowania w ujęciu Benedykta XVI

7 Benedykt XVI, Wiara, rozum i uniwersytet – wspomnienia i refleksje, wykład na Uniwer-
sytecie Ratyzbona, 12 września 2006, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/be-
nedykt_xvi/przemowienia/bawaria_ratyzbona_12092006.html (data dostępu: 14.01.-
2017). 

8 Benedykt XVI, Tekst niewygłoszonego przemówienia na Universita’ degli Studi „La Sa-
pienza” di Roma, przewidzianego na 17 stycznia 2008, http://w2.vatican.va/content/be-
nedict-xvi/it/speeches/2008/january/documents/hf_ben-xvi_spe_20080117_la-sapienza.
html (data dostępu: 6.02.2017). 

9 Tamże.
10 Tamże, s. 83.
11 Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski, Kraków, Błonia, 28
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poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: kim jest człowiek? A także
próbie integralnego poznawania człowieka12. 

3. Rodzina jako najważniejsze środowisko wychowania 

Benedykt XVI stwierdza, że wychowanie nowych pokoleń
wymaga zaangażowania całej wspólnoty chrześcijańskiej na po-
ziomie parafii, diecezji, regionu. Jest to postawa ewidentnie
sprzeczna z postawą indywidualizmu, tak często podkreślaną
przez współczesną kulturę medialną. Zdaniem papieża, najwła-
ściwszym środowiskiem wychowania człowieka jest rodzina13. Ro-
dzina postrzegana nie tylko w wymiarze socjologicznym, lecz
także w wymiarze antropologiczno-teologicznym14. Jest ona pod-
stawową komórką społeczeństwa, w której rodzice stają się pierw-
szymi wychowawcami, starając się o to, by w rodzinie młody
człowiek uczył się fundamentalnych wartości. Papież stwierdza,
że w rodzinie dzieci uczą się solidarności międzypokoleniowej,
poszanowania zasad, przebaczania drugiemu i otwartości na dru-
giego człowieka15.

Do rodziców papież Benedykt XVI w homilii w Walencji 
w 2006 roku powiedział: „Rodzina, zbudowana na fundamencie
nierozerwalnego małżeństwa mężczyzny i kobiety, wyraża wy-
miar relacyjny, synowski i wspólnotowy, jest środowiskiem, 
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maja 2006 r. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/podroze/pl_-
20060528_1.html [data dostępu: 25.01.2017]. 

12 Por. Benedykt XVI, Caritas in veritate. O integralnym rozwoju ludzkim w miłości i praw-
dzie, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2009, nr 13. 

13 Benedykt XVI, Wychowanie pierwszorzędnym zadaniem Kościoła, http://ekai.pl/ wyda-
rzenia/watykan/x29569/benedykt-xvi -wychowanie-pierwszorzednym-
zadaniemkosciola/?print=1 (data dostępu: 25.01.2017). 

14 Benedykt XVI, Rodzina chrześcijańska wspólnotą wychowania i wiary, http://www.
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/rodzina_06062005.html
(data dostępu: 26.01.2017) 

15 Benedykt XVI (2011), Przemówienie do władz regionu Lacjum, gminy i  prowincji
Rzymu, 14 stycznia 2011, „L’Osservatore Romano”, wydanie polskie, nr 4, s. 7.
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w którym człowiek może się narodzić w sposób godny, wzrastać
i rozwijać się w pełni. Bądźcie gotowi przyjmować przychodzące
na świat dziecko nie tylko jako własne, ale także jako dziecko
Boga, który kocha je dla niego samego i powołuje do synostwa
Bożego. Więcej: wszelkie przekazywanie życia, wszelkie ojcostwo
i macierzyństwo, każda rodzina bierze początek z Boga – Ojca,
Syna i Ducha Świętego. W miarę upływu lat ten Boży dar, który
przy współudziale rodziców został przybliżony dzieciom, trzeba
będzie pielęgnować mądrze i łagodnie, aby mogła w nich wzras-
tać zdolność rozeznania. W ten sposób, dzięki nieustannemu
świadectwu rodziców, których małżeńską miłość ożywia i prze-
nika wiara, oraz dzięki życzliwemu wsparciu chrześcijańskiej
wspólnoty powstaną sprzyjające warunki, aby dzieci mogły sobie
przyswoić dar wiary, a wraz z nią odkryć głęboki sens swojego
życia, co napełnia radością i wdzięcznością16”.

Papież zwraca szczególną uwagę na znaczenie i pozytywną
rolę różnych kościelnych stowarzyszeń rodzinnych działających
dla dobra małżeństwa i rodziny. Dlatego „pragnę (...) zaprosić
wszystkich chrześcijan do odważnej i serdecznej współpracy ze
wszystkimi ludźmi dobrej woli, którzy w swym życiu niosą od-
powiedzialność za służbę rodzinie”(Familiaris consortio, 86), aby
łącząc swoje wysiłki i poprzez inicjatywy, których pluralizm jest
uprawniony, przyczyniali się do umacniania prawdziwego dobra
rodziny we współczesnym społeczeństwie. Benedykt XVI za-
chęca rodziców aby pomagali swoim dzieciom wierzyć, „by to-
warzyszyli im na drodze przygotowania do I komunii, i na dalszej
drodze, by towarzyszyli im w drodze do Jezusa i z Jezusem. Życie
w rodzinie staje się bardziej radosne i otwarte, jeśli jest w nim
obecny Bóg i doświadcza się tej Jego bliskości na modlitwie17”. 
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16 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/walencja_zakonc-
zenie_09072006.html, (wydrukowano dnia 30.01.2017)

17 Zob. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/homilie/bawaria_nie-
szpory_10092006.html (wydrukowano dnia 31.01.2017)
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4. Wychowanie do wiary

Wiara, w rozumieniu Benedykta XVI, polega na zawierzeniu
Bogu, który każdego zna i kocha, i na przyjęciu prawdy, którą On
objawił w Chrystusie, z zaufaniem Jemu Objawicielowi Ojca18.
W ujęciu Ojca Świętego wiara jawi się więc jako zjawisko pewnej
wzajemności między Bogiem a człowiekiem. Jest to relacja daru i
odpowiedzi na dar, powstała w atmosferze miłości zaufania19. Dar
jest osobowy, angażuje więc całą osobę: chrześcijaństwo to nie
„religia księgi”, a Słowa Wcielonego i Żywego, a nie tylko spisa-
nego i milczącego (por. VD 4). „W systematycznej teologii wiary
Benedykta XVI prawda i miłość zawsze ze sobą są powiązane.
Dzieje się tak, ponieważ karmią się one nawzajem i razem tworzą
pieczęć stworzenia, historii zbawienia i misji Kościoła20”. Wiara
według papieża Benedykta powinna być prosta i radosna. Pon-
tyfik zauważa, że obecnie człowiek nie odczuwa radości z prze-
konania o odkupieniu przez Jezusa. Współcześnie, ludzie czują
się często w obowiązku wypełniania praw i nakazów, które po-
chodzą od Boga21. Jeżeli młody człowiek żyje w oderwaniu od
wiary, zdaniem Benedykta XVI, to dochodzi do nihilizmu, a w
konsekwencji następuje pozorne szukanie punktu odniesienia w
swoim życiu22.

Nie jesteśmy samotną wyspą; żyjemy we wspólnocie osób,
których łączy jakiś wspólny cel, praca, studia, rodzina. Miejscem,
gdzie człowiek może spotkać się z wiarą, jest wspólnota. Miano-
wicie wspólnota daje przykład i zachęca człowieka do wiary, we
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18 Por. Benedykt XVI, „Przemówienie do nowo mianowanych biskupów uczestniczących
w kursie formacyjnym“, L’Osservatore Romano 2005, nr 11- 12(278), 26. 

19 S. Izabella, Wiara i człowiek wierzący w nauczaniu papieży Jana Pawła II i Benedykta
XVI, Warszawskie Studia Teologiczne XXIV/2/2011, s. 365-380. 

20 Benedykt XVI, Radość wiary, Częstochowa 2012, s. 6.
21 Zob. G. Watts, Pracownik winnicy Pańskiej. Portret papieża Benedykta XVI, Często-

chowa 2005, s. 87. 
22 Tamże.
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wspólnocie możemy doświadczyć szczególną łaskę – łaskę wiary.
Podczas Mszy świętej na zakończenie Światowych Dni Mło-
dzieży w 2005 roku, papież powiedział do młodych: „Twórzcie
wspólnoty oparte na wierze! W ostatnich dziesięcioleciach po-
wstało wiele ruchów i wspólnot, w których żywiołowo przejawia
się siła Ewangelii. Dążcie do jedności w wierze jako towarzysze
podróży idący razem szlakiem wielkiej pielgrzymki, który po raz
pierwszy ukazali nam Mędrcy ze Wschodu23”. 

Benedykt XVI w swoich publikacjach często podejmował
temat wychowania do wiary24. Wśród dokumentów należy wy-
mienić dokument o wychowaniu „List do diecezji rzymskiej 
o pilnej potrzebie wychowania”. Na samym początku tego listu,
papież wyjaśnia, że napisał go z powodu troski o młodego czło-
wieka: „Wszystkim nam leży na sercu dobro osób, które ko-
chamy, w szczególności naszych dzieci, dorastającej młodzieży 
i ludzi młodych”25. Papież podkreśla, że wychowanie nie jest za-
daniem łatwym, a współczesne czasy sprawiają, że jeszcze trud-
niej jest wychować młodego człowieka na osobę solidną, która
potrafi współpracować z innymi i potrafi nadać sens swojemu
życiu26. Współczesny świat niesie ze sobą brak odpowiedzialno-
ści wychowawczej, dlatego wychowanie papież nazywa misją 
i zadaniem rodziców i wychowawców.  Z powodu wielu trudno-
ści,  Benedykt XVI zachęca  rodziców, nauczycieli i wychowaw-
ców, by nie obawiali się wychowywać nawet wtedy, gdy świat
temu nie sprzyja. 

Wychowanie do wiary według papieża Benedykta XVI
można też odczytywać poprzez ogłoszenie przez niego Roku
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23 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/przemowienia/biskupin-
iem_21082005.htm, wydrukowane dnia 25.01.2017.

24 W niniejszym tekście cytujemy tylko wybrane artykuły dotyczące tego zagadnienia.
25 Benedykt XVI, List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, 21 stycznia

2008r., http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/listy/wychowa-
nie_21012008.html [data dostępu: 21.02.2016]

26 Tamże.
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Wiary w Kościele. 16 października 2011 roku, podczas modlitwy
Anioł Pański Ojciec Święty zapowiedział ogłoszenie Roku Wiary
dnia 11 października 2012 roku, zakończenie odbędzie się 24
listopada 2013 roku, w uroczystość Chrystusa Króla Wszech-
świata27. Benedykt XVI w swojej homilii wygłoszonej na rozpo-
częcie roku wiary zauważył, że: „Jezus jest centrum wiary
chrześcijańskiej. Chrześcijanin wierzy w Boga poprzez Jezusa
Chrystusa, który objawił Jego oblicze. On jest wypełnieniem
Pisma Świętego i jego ostatecznym interpretatorem. Jezus Chrys-
tus jest nie tylko przedmiotem wiary, ale, jak mówi List do Heb-
rajczyków, jest Tym, «który nam w wierze przewodzi i ją
wydoskonala» (Hbr 12, 2)28”.

Zjawisko które wzbudza niepokój jest „duchowa pustynia”29,
czyli życie bez Boga. Według Benedykta XVI „pustynia” może
być momentem nawrócenia człowieka, gdy dzięki niej człowiek
odkrywa na nowo radość swojej wiary, czasem odnajdując sens
swojego życia. „Dziś bardziej niż kiedykolwiek ewangelizowanie
oznacza bycie świadkiem nowego życia, przemienionego przez
Boga, i w ten sposób wskazywanie drogi30”.

5. Elementy integralnego wychowania

Benedykt XVI mówi też o integralnym wychowaniu osoby.
Ważnym elementem w tym wychowaniu jest znalezienie właści-
wej równowagi między wolnością a dyscypliną. Bez codziennego
wdrażania zasad zachowania i współżycia między ludźmi nie
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27 Zob. Rozważanie Ojca Świętego Benedykta XVI przez modlitwą Anioł Pański, 16 paź-
dziernika 2011r., http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/mod-
litwy/ap_16102011.html (data dostępu: 23.01.2017). 

28 Homilia Ojca Świętego Benedykta XVI wygłoszona podczas Mszy św. na rozpoczęcie
Roku Wiary 11 października 2012 r. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/be-

nedykt_xvi/homilie/rokwiary_11102012.html (data dostępu: 12.01.2017). 
29 Tamże.
30 Tamże.
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można uformować charakteru człowieka, który byłby gotowy do
przezwyciężania życiowych problemów i podejmowania waż-
nych decyzji31. Z tego wynika, że prawdziwe wychowanie musi
pobudzić młodego człowieka, dodać mu odwagi w podejmowa-
niu ważnych decyzji32. 

W świetle Listu do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wycho-
wania możemy zauważyć, że papieżowi zależy na wychowaniu.
Wymieniając liczne sposoby w jakich należałoby prowadzić au-
tentyczne wychowanie, Ojciec Święty pokazuje, jak wychowywać
młodych ludzi do wiary, a także wychować na dobrego obywa-
tela. Pilną potrzebą wychowania Benedykt XVI rozumie jako
„prawdziwe wychowanie”33, inaczej mówiąc „autentyczne wy-
chowanie”. W tym liście papież   mówi o elementach wychowa-
nia, bez których nie da się dojść do prawdziwego rozwoju osoby
wychowanka.

Jednym z ważnych elementów wychowania jest atmosfera
serdeczności, ciepła i zaufania. Żeby miłość mogła zaistnieć po-
trzebne są te trzy składniki. Papież Benedykt XVI wskazuje na
kluczową rolę wychowawcy, który swoją postawą wobec wycho-
wanka sprawia, że ten uczy się przezwyciężać swój egoizm. To
właśnie przykład wychowawcy, który „daje coś z siebie”34 wy-
chowankowi uzdalnia go do miłości. 

Kolejnym elementem  jest pragnienie poznawania i rozumo-
wania w kontekście prawdy o człowieku. Autentyczne wychowa-
nie nie może być tylko podawaniem informacji, jak pisze
Benedykt XVI, lecz powinno być poszukiwaniem prawdy. Młody
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31 Benedykt XVI, Lettera alla diocesi e alla città di Roma sul compito urgente della forma-
zione delle nuove generazioni, „L’Osservatore Romano”, 24 stycznia 2008, s. 8. 

32 Benedykt XVI, Discorso al IV Convegno nazionale della Chiesa che è in Italia, „Inseg-
namenti” II, 2, s. 473–474. 

33 Benedykt XVI, List do diecezji rzymskiej o pilnej potrzebie wychowania, 21 stycznia
2008r., http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/listy/wychowa-
nie_21012008.html (data dostępu: 21.01.2017). 

34 Tamże.
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człowiek nieustannie pragnie prawdy, którą papież nazywa „prze-
wodniczką w życiu”35. Zadaniem wychowawcy jest ukierunkowa-
nie wychowanka na poznanie prawdy o samym sobie.

Trzeci element to pogodzenie się z nieodłączną częścią ludz-
kiego życia, którym jest cierpienie. Możemy uciekać od cierpie-
nia i chronić przed nim wychowanków, lecz nic to nie da. Dzięki
doświadczeniu cierpienia, wychowanek zwycięża swój egoizm,
otwiera się na innych ludzi i  znajduje właściwą ścieżkę po której
może kroczyć. 

Następnym elementem wychowania jest znalezienie równo-
wagi pomiędzy wolnością a dyscypliną. Jest to zdaniem papieża
element najbardziej „pieszczotliwy”, który z jednej strony musi
odwoływać się do reguł, ustalonego porządku, konsekwencji. 
Z drugiej zaś powinien uczyć umiejętnego korzystania z wolności
tak, by nie stała się ona swobodą. Według Benedykta XVI, mło-
demu człowiekowi powinno się dać możliwość na popełniania
błędów, lecz nigdy nie wolno zaniechać reakcji lub przesłaniać
błędne wybory. Uznanie popełnionych czynów i wartościowanie
ich w kategorii dobra lub zła jest także odwołaniem się do wcześ-
niejszego elementu jakim była prawda. 

Przed ostatni element to autorytet wychowawcy. Papież
wskazuje, że autorytet ten jest „zdobywany” przez wychowawcę
dzięki jego konsekwencji i osobistemu zaangażowaniu się oraz
wynika z doświadczenia i kompetencji jego działań wychowaw-
czych. Wychowawca to osoba świadoma swojej wychowawczej
misji, „świadek prawdy i dobra”. Ma on prawo do popełniania
błędu, nie tracąc przy tym kierunku, do którego zmierza w pro-
cesie wychowania. 

Najważniejszym elementem autentycznego wychowania jest
poczucie odpowiedzialności rozumiane jako umiejętność odpo-
wiadania za siebie oraz za innych ludzi. Papież ukazuje wielo-
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ZP nr 8 środki 1 do 152:Layout 1  2017-05-12  23:09  Page 128



wymiarowość tej wartości. „Decydujące znaczenie w procesie
wychowania ma również odpowiedzialność – odpowiedzialność
osobista i odpowiedzialność, którą dzielimy z innymi. Jest to naj-
pierw odpowiedzialność wychowawcy, a następnie, w miarę do-
rastania, odpowiedzialność dziecka, ucznia, młodego człowieka.
Dla człowieka wierzącego ważne znaczenie ma również odpo-
wiedzialność przed Bogiem, który pierwszy go ukochał36”. 

6. Wnioski

Omówioną koncepcję wychowania w ujęciu Benedykta XVI
można scharakteryzować w następujący sposób: 

1) Wychowanie wymaga analizy sytuacji, w której znaduje się
wychowanek, zrozumienie kim on jest czyli podstaw an-
tropologicznych. 

2) Wychowanie nie możemy oddzielać od wymiaru religij-
nego i duchowego. Dzięki uświadomieniu  wychowankowi
sensu poznanej prawdy, pozwalamy mu rozeznać właściwą
hierarchię wartości.

3) Poprzez wychowanie dociera się do serca wychowanka po-
przez otwieranie go na świat wartości, dzięki którym
młody człowiek kształtuje własne człowieczeństwo. 

4) Wychowanie w duchu wolności jest ważnym składnikiem
integralnego wychowania.

5) Papież jest skłonny do koncepcji integralnego wychowa-
nia, wyraża się to poprzez poszczególne elementy wycho-
wania, chociażby poprzez przyjazną, ciepłą atmosferę
wychowawczą, poczucie bezpieczeństwa, miłości, do-
świadczenia cierpienia.

6) Realizację wszystkich tych elementów wychowania papież
widzi w rodzinie. Mianowicie rodzina jest najważniejszym
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36 S. Chrobak, Troska o wychowanie nowych pokoleń. Benedykt XVI o potrzebie wycho-
wania, „Seminare” 27, 2010, s. 132. 
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ośrodkiem, miejscem wychowania człowieka. W rodzinie
człowiek doświadcza wszystkich elementów wychowania.
Można by tak powiedzieć, że w rodzinie człowiek doj-
rzewa, staje się „człowiekiem”. 
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CONCEPT OF EDUCATION IN TERMS 
OF BENEDICT XVI

In this paper the concept of education in terms of Benedict
XVI will be discussed.. There will be presented obstacles to ed-
ucation, the role of the family as the most  important educational
centre, education to religious faith and elements of integral or
authentic education. At the end the conclusions will be dis-
cussed.

Keywords: Benedict XVI, integrated education, education in the
faith, the family as an environment education.
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Abstrakt

Pojęcie neutralności światopoglądowej odgrywa istotną rolę w
dyskursie społecznym. Nawiązuje ono do wywodzącego się z nauk
przyrodniczych ideału badacza jako obiektywnego obserwatora,
który bada i opisuje rzeczywistość. We współczesnym społeczeń-
stwie nauka cieszy się ogromnym autorytetem. Uważana jest za naj-
pewniejszą drogę odkrywania obiektywnej prawdy. Oczywiście
sami naukowcy maja z reguły świadomość niepewności własnych
ustaleń, ale w potocznym rozumieniu „naukowe” oznacza praw-
dziwe i pewne. Skrajnie ideologiczne postulaty (jak np.: pozbawie-
nie edukacji elementów religijnych czy permisywna edukacja
seksualna) jeśli przedstawiane są jako naukowe, uzyskują ogromna
moc perswazyjną.

Słowa kluczowe: neutralność światopoglądowa, autorytet nauki,
dyskurs publiczny, ideologiczne postulaty: wychowanie bez ele-
mentów religijnych, permisywna edukacja seksualna.
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1. Wstęp 

Celem niniejszych rozważań jest analiza niezwykle popularnego
dziś pojęcia „neutralności światopoglądowej”, jego funkcjonowa-
nia w dyskursie publicznym (przede wszystkim w odniesieniu do
edukacji) oraz tego, w jaki sposób wyrażenie to służy instrumen-
talnemu wykorzystywaniu autorytetu, którym w naszym społeczeń-
stwie cieszy się nauka w uzasadnianiu i wdrażaniu typowo
ideologicznych postulatów. Pierwszym analizowanym pytaniem bę-
dzie, czy w ogóle w naukach społecznych (a więc także w pedago-
gice), możliwa jest neutralność światopoglądowa. Odpowiedź na
pytanie czy możliwa jest neutralna światopoglądowo pedagogika
warunkuje odpowiedź na pytanie czy możliwa jest taka pedagogia
(rozumiana jako praktyczna działalność wychowawcza) w związku
z  czym wnioski z tej części rozważań zostaną następnie odniesione
do praktyki pedagogicznej. Końcowy fragment rozważań poświe-
cony zostanie niezwykle ważnym kwestiom praktycznym dotyczą-
cym edukacji, a związanym z głębokimi sporami i podziałami
światopoglądowymi widocznymi we współczesnym świecie1.

2. Neutralność światopoglądowa w nauce

2.1 Ideał obiektywnego badacza a autorytet nauki

Nie ma wątpliwości, że w naszych (zachodnich) społeczeń-
stwach nauka cieszy się ogromnym autorytetem2 – stwierdzenie,
że coś zostało „naukowo udowodnione” jest (przynajmniej w od-
biorze współczesnych) najlepszym certyfikatem prawdziwości da-
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1 Wydaje się, że spory te są konsekwencją upowszechnienia się postmodernizmu we
współczesnej kulturze. Problem ten wykracza poza ramy niniejszego opracowania. Oma-
wia go np. H. Kiereś, Trzy socjalizmy, Lublin 2000.

2 Osobną kwestia jest to, na ile słusznie i w jakim stopniu na to poważanie rzeczywiście
zasługuje. Por. P. K. Feyerabend., Przeciw metodzie, tłum. S. Wiertlewski, Wrocław 1996. 
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nego stwierdzenia. Stwierdzenia „naukowe” uważamy za pewne
i niezaprzeczalne. To przekonanie (o charakterze niemal wiary
religijnej) wydaje się mocno wątpliwe, jeśli popatrzeć na historię
nauki pełną twierdzeń uważanych za pewne, a całkowicie sfalsy-
fikowanych w toku rozwoju wiedzy3. Jednak o ile w samoświa-
domości środowiska naukowego mocno obecna jest świadomość,
że prawdy naukowe zawsze mają charakter cząstkowy i odwoły-
walny4, to w powszechnym  społecznym odbiorze, prawdy nau-
kowe uchodzą niemalże za objawione dogmaty. Trudno się
dziwić, że ciesząca się takim autorytetem nauka, chętnie przywo-
ływana jest jako najlepsze kryterium rozstrzygnięć spraw społecz-
nych, politycznych, czy ogólnie ujmując, dotyczących organizacji
i zasad wspólnego życia5. W takim uproszczonym, popularnym 
(i mam wrażenie że dominującym) ujęciu mamy więc z jednej
strony subiektywne, nie dowiedzione przekonania i światopog-
lądy (w pluralistycznym społeczeństwiez założenia zróżnicowane)
a z drugiej strony obiektywną, pewną wiedzę naukową. W takim
ujęciu  oparcie organizacji życia wspólnoty o to drugie, w dość
oczywisty sposób jawi się jako najlepsze rozwiązanie.  

2.1.1 Nieuprzedzony, obiektywny obserwator: neutralność
światopoglądowa  w naukach przyrodniczych i spo-
łecznych

Koncepcja nauki neutralnej światopoglądowo wywodzi się 
z pozytywistycznego paradygmatu, charakterystycznego dla nauk
przyrodniczych. W ujęciu tym naukowiec jest niezaangażowa-
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3 Por. np. T. S. Khun, Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka, Warszawa
1968; A. Chalmers, Czym jest to co zwiemy nauką, tłum. A. Chmielewski, Wrocław 1993.

4 Por. np. K. R. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucjonistyczna teoria epistemologiczna,
tłum. A. Chmielewski, Warszawa 1992.

5 Osobną kwestią jest to, że oprócz nieco zabobonnej wiary w naukę istnieją poważne argu-
menty za oparciem organizacji społeczeństwa na rozumowo uzasadnionych tezach – że
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nym obserwatorem, który niejako z zewnątrz przygląda się
przedmiotowi swoich badań. Ta (zewnętrzna) pespektywa ma
być gwarantem obiektywizmu, zapewniać dochodzenie do
prawdy niezmąconej  przez osobiste przekonania i uprzedzenia
obserwatora. Niewątpliwe sukcesy przyrodoznawstwa w ostat-
nich kilku wiekach świadczą o wielkiej wartości poznawczej ta-
kiego podejścia (prawdopodobnie te sukcesy były przyczyną
niezwykłej popularności paradygmatu pozytywistycznego i prób
przeszczepiania przyrodniczych metod na grunt innych dziedzin
wiedzy – od filozofii po nauki społeczne). Również w dziedzinie
potocznych przekonań (czy nawet przesądów, czy stereotypów)
utrwalił się ideał badacza, jako obiektywnego, niezaangażowa-
nego obserwatora, który niezależnie od subiektywnych przeko-
nań, poznaje i opisuje niepodważalne prawdy. Do takiego
wyobrażenia naukowca odwołują się zabiegi perswazyjne, o któ-
rych będzie mowa w dalszej części rozważań. 

2.1.2 Neutralność światopoglądowa w naukach społecznych 

Stereotyp (czy raczej mit) naukowca jako doskonale obiek-
tywnego obserwatora jest nieprawdziwy zarówno w wymiarze
indywidualnym jak i całych środowisk. Zwrócił na to uwagę Earl
Babbie piszący, że dopiero badania (skądinąd rzetelne metodo-
logicznie), sprzeczne z dominującym stanowiskiem ideologicz-
nym pokazały, jak wielka jest jednolitość środowiska naukowych.
Wcześniejsze badania, których  wyniki były poprawne politycz-
nie, były krytykowane w nikłym stopniu lub wcale6.

Generalnie, w naukach społecznych, sytuacja jest znacznie
bardziej skomplikowana niż w naukach przyrodniczych. Czło-

136 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

chroni to społeczność przed opanowaniem przez niekontrolowane czynniki (np. oddanie
władzy szaleńcowi lub oszustowi) por. K. Ajdukiewicz, Zagadnienia i kierunki filozofii.
Teoria poznania i metafizyka, Wyd. czwarte poprawione, Kęty – Warszawa, 2004, s. 52.

6 Por. E. Babbie, Podstawy badań społecznych, tłum. W. Betkiewicz i in., Warszawa 2013, s. 96.
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wiek badający rzeczywistość ludzką nigdy nie będzie patrzył na
nią wyłącznie z zewnątrz. Dodatkowo, przedstawiciele nauk spo-
łecznych i humanistycznych nie mają komfortu posługiwania się
całkowicie sztucznym językiem matematyki. Język kształtuje my-
ślenie – pojęcia umożliwiają wyodrębnienie i klasyfikację elemen-
tów rzeczywistości, służą organizowaniu i porządkowaniu
doświadczenia – kształtują więc obraz świata. Doświadczenie
rzeczywistości zawsze jest fragmentaryczne, a fragmentaryczność
wyraża się w języku (selektywności pojęć). Pojęcia zaś z natury
swojej są nacechowane wartościująco (każdy sąd odnośnie do-
niosłości różnych aspektów poznawanego świata jest wartościu-
jący). Za decyzją wyboru aparatu pojęciowego (w badaniach)
tkwią konfiguracje założeń aksjologicznych i ontologicznych
(podbudowane ideologicznie czy systemem wierzeń)7. Dodat-
kowo selekcjonujemy, a nawet zniekształcamy informacje, zależ-
nie od naszych (najczęściej nieuświadomionych) schematów
poznawczych, nabytych w drodze socjalizacji, głęboko zakorze-
nionych w kulturze8.  

Kwestie te nabierają jeszcze większego znaczenia wraz z  upo-
wszechnieniem się metod jakościowych (przy wszystkich ich za-
letach) mniej zalgorytmizowanych, w których wiele kroków ma
charakter bardziej uznaniowy (np. określanie kategorii). Metody,
które za istotne narzędzie odkrywania prawdy uznają badacza z
całą jego subiektywnością9.O ile przy stosowaniu metod ilościo-
wych, jeśli zachowane są procedury badawcze, to większa jest
jednoznaczność wyników, mniejszy wpływ badacza (i jego świa-
topoglądu, przedzałożeń itp.), o tyle wiele badań o charakterze

137Mateusz Mazurek Neutralność światopoglądowa w pedagogice

7 B. Krauz-Mozer, Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa, 2005, s. 29 – 31.
8 Por. K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją,  Warszawa 2008, s. 291; W. Dróżka,

Triangulacja badań. Badania empiryczne ilościowo-jakościowe, w: Podstawy metodologii
badań w pedagogice, red. S. Palka Gdańsk 2010, s. 127. 

9 T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe jakościowe, wyd.
trzecie poprawione, Warszawa, 2010,  s. 189 – 190, 367.
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jakościowym jest z natury niepowtarzalne, więc w pewnym sensie
niesprawdzalne.  

Metodologiczna samoświadomość nauk społecznych uwzględ-
nia fakt, że naukowiec ma zawsze światopogląd, podziela określone
sądy wartościujące, przekonania itp. W związku z tym, najbardziej
uczciwym wydaje się (przynajmniej zdaniem niektórych) ujawnie-
nie przekonań pozwalające w miarę uczciwie dyskutować, a nie
„przemycać je”10, lub co gorsze, ukrywać pod płaszczykiem nau-
kowej obiektywności, zarzucając jednocześnie nienaukowość i nie-
obiektywność ideologicznym przeciwnikom. Postulat ujawniania
przekonań badacza jest jednym z elementów dążenia do klasycz-
nych ideałów nauki – obiektywizmu i sprawdzalności. Wypływa
on z przekonania, że nie da się uwolnić od wartościowania, a skoro
tak, to najlepiej ujawnić osobiste przekonania i oceny, aby mogły
stać się przedmiotem debaty11.

Mamy więc w naukach społecznych świadomość, że światopog-
ląd badacza zawsze wpływa na jego pracę naukową i wypływający
stąd postulat (czasem poczucie obowiązku) otwartego ujawnienia
tegoż światopoglądu, by dać odbiorcom możliwość przyjrzenia się
na ile deformuje on wyciągane wnioski12. W tym nurcie (sposobie
myślenia) neutralność światopoglądowa jawi się być może jako
ideał, ale nieosiągalny. Twierdzenie, że go osiągnęliśmy będzie za-
wsze fikcją oddalającą nas raczej niż przybliżającą do poznania
prawdy. Mamy też drugi nurt, stosunkowo nowy – dla którego neu-
tralność światopoglądowa nie jest wzorem. Chodzi tu o różne nurty
socjologii zaangażowanej (np.: feministycznej) które za cel stawiają
sobie zmienianie rzeczywistości według jasno określonych, wprost
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10 Por. E.  Aronson, Człowiek istota społeczna, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2002, s.7; 
T. Pilch, T. Bauman, Zasady badań pedagogicznych…, dz. cyt., s. 247.

11 por. Tamże, s. 247-248; P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2012,
s. 688.

12 Por. Sz.. Grzelak, Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny
stan badań na świecie i w Polsce, Wydanie drugie rozszerzone, Kraków 2009, s. 16-17
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wyrażonych i z góry przyjętych kryteriów światopoglądowych czy
ideologicznych13 (na gruncie pedagogiki można by tu zaliczyć np.:
pedagogikę krytyczną i emancypacyjną)14.

Podsumowując można stwierdzić, że w naukach społecznych
możemy mieć do czynienia z trzema typami postaw. Pierwszą
określiłbym jako udawanie neutralności światopoglądowej – co
może wynikać z chęci „przemycenia” własnych przekonań pod
płaszczykiem naukowego obiektywizmu, lub z braku świadomo-
ści wpływu uwarunkowań światopoglądowych na własną pracę
badawczą (w oczywisty sposób zafałszowania, których niebez-
pieczeństwa badacz nie jest świadomy wpływają na wnioski
znacznie bardziej niż jakiekolwiek inne). Drugą postawę można
określić jako świadomość możliwego wpływu własnych przeko-
nań i próbę ograniczania tegoż wpływu przez poddawanie ich
pod dyskusję razem z wynikami badań. Trzecią postawę można
określić jako otwarte traktowanie określonej ideologii jako pun-
ktu wyjścia, podstawy i kryterium dla rozważań naukowych.
Trzeba podkreślić, że ta ostatnia – choć może budzić pewne
opory – wydaje się podejściem znacznie bardziej uczciwym od
tych, które zostaną omówione poniżej.   

3. Neutralna światopoglądowo pedagogika i pedagogia

Określenie „pedagogika” ma przynajmniej dwa znaczenia –
może dotyczyć refleksji naukowej nad procesami edukacyjnymi,
albo praktyki dydaktyczno-wychowawczej (dla jasności okre-
ślana będzie pedagogią). Pomiędzy tymi ujęciami (teoretyczno-
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13 Por. np. J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe
i mieszane, Kraków, 2013, s. 34-34, 85-86; T. Pilch, Strategia badań ilościowych, w: Pod-
stawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka Gdańsk 2010, s. 78.

14 Por. A. Ryk, W poszukiwaniu pedagogicznego arché: zarys systemów pedagogicznych, Kra-
ków 2012,  s. 249 – 252.
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naukowym i praktycznym) zachodzą nieraz poważne różnice,
których nie ma potrzeby kwestionować15. 

O ile na gruncie refleksji teoretycznej nad wychowaniem (pe-
dagogice) można dyskutować o ideale niezaangażowanego ob-
serwatora, to na gruncie praktycznej działalności wychowawczej
(pedagogii) trudno uznać taką postawę za ideał. Jeśli przyjąć, że
celem nauki jest możliwie obiektywny opis rzeczywistości, dzia-
łających w niej prawidłowości oraz formułowanie dowiedlnych
praw, to można się zgodzić na postulat ograniczania wpływu
przekonań o charakterze aksjologicznym16. Praktyczna działal-
ność wychowawcza natomiast jest zawsze zakorzeniona w jakimś
świecie wartości i do jakiś wartości ma prowadzić17. Zawieszenie
sądów wartościujących byłoby w zasadzie zawieszeniem wycho-
wania. O ile całkowicie neutralna światopoglądowo pedagogika
w praktyce istnieć nie może, to neutralna światopoglądowo pe-
dagogia istnieć nie powinna. Tutaj (w przeciwieństwie do reflek-
sji teoretycznej) ideałem nie jest chłodny dystans, ale właśnie
zaangażowanie18. 
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15 Por. W. Starnawski, Postulat neutralności i zaangażowania w postawie pedagoga-teoretyka 
pedagoga-praktyka, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie” 
– Seria Pedagogiczna” 5-6 (2013-2014) 12-13, s. 14. Na temat różnic pomiędzy pedago-
giczna praktyka a teorią zob. np. W. Herzog, Pedagogika a psychologia, tłum. J. Zychowicz,
Kraków 2006. Na temat szczegółowych rozróżnień terminologicznych zob. B. Nawroczyń-
ski, Zasady nauczania, Wyd. trzecie, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 9 -16.

16 Pozostaje oczywiście otwarta kwestia w jaki sposób najlepiej to osiągnąć.
17 Por. W. Starnawski, art. cyt., s. 18.
18 Por. np. M. Śnieżyński, Zarys dydaktyki dialogu, drugie wydanie – poszerzone i uzu-

pełnione, Kraków 1998, s. 132; Tenże, Nauczanie wychowujące, Kraków 1995, s. 6; Jak-
kolwiek konieczny jest tez element dystansu. Por. W. Starnawski, art.. cyt., s. 19-21.
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4. Neutralność światopoglądowa w dyskursie pedagogicznym
– wybrane przykłady

4.1. Religia

Postulat neutralnego światopoglądowo wychowania (np. ta-
kiej szkoły) można niejednokrotnie usłyszeć w naszej debacie
publicznej. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że jest dość
często podnoszony – wyjątkowo często, jeśli wziąć pod uwagę
jego treść – przy bliższym przyjrzeniu się trudną do obronienia
czy uzasadnienia. Słabości logiczne jak się okazuje nie osłabiają
mocy perswazyjnej, która w moim przekonaniu wynika w dużej
mierze z odwołania do autorytetu nauki (o którym była mowa w
początkowej części rozważań). Przedstawienie swoich przeko-
nań, poglądów (bardzo często mocno zideologizowanych) jako
czegoś obiektywnie prawdziwego, naukowego a poglądów ad-
wersarza jako subiektywnych, niedowiedlnych przekonań (ele-
ment jego światopoglądu) samo w sobie jest argumentem (często
decydującym).  Manipulacja polega na przedstawianiu własnego
światopoglądu jako prawdy naukowej (obiektywnej i powszech-
nie obowiązującej) a poglądów adwersarza jako wyłącznie su-
biektywnych przekonań.

W toczonych obecnie w Polsce debatach dotyczących edu-
kacji w dwóch dziedzinach szczególnie często można usłyszeć
wezwania do uczynienia szkoły „neutralną światopoglądowo –
są to kwestie religii i wychowania seksualnego.

W dyskusji nad miejscem religii w wychowaniu spór nie jest
ustawiany na płaszczyźnie wierzący/ niewierzący (czyli wierzący
w nieistnienie Boga) tylko na płaszczyźnie mądrzy/ wierzący.
Charakterystyczne jest to, że środowiska i organizacje ateistyczne
określają siebie mianem „racjonalistów” jakby wiara w nieistnie-
nie Boga była (niejako z definicji) czymś  bardziej rozumnym niż
wiara w Jego istnienie. Starsi Polacy doskonale pamiętają 
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(a młodsi zainteresowani historia znają) modne w komunizmie
określenie „światopogląd naukowy” traktowane jako synonim
ateizmu. W tamtym ustroju „antyreligijność i antychrześcijań-
skość niemal automatycznie uczyniono wstępnym i absolutnie
kluczowym kryterium przynależności (…) do grona ludzi świat-
łych. Uznano za naturalne, że człowiek inteligentny musi być
agnostykiem czy ateistą”19. Ustrój się zmienił, ale stereotyp ma
się nieźle – w dzisiejszej debacie niejednokrotnie niewiara przed-
stawiana jest jako pewnik niepodlegający krytyce, a wiara trak-
towana jest jako przeciwieństwo wiedzy naukowej uznawanej za
jedyne mądrości i prawdy20. Nie jest wcale oczywiste, że edukacja
„naukowa” w przedstawiony powyżej sposób byłaby bardziej ro-
zumna. Wydaje się natomiast, że byłaby znacznie mniej ludzka
– w tym sensie, że Jest to jednak wiedza cząstkowa, nie daje od-
powiedzi na pytania: o cel i sens istnienia człowieka21.

4.2 Wychowanie seksualne

Zasadnicza oś sporu toczącego się współcześnie w odniesie-
niu do wychowania seksualnego przebiega pomiędzy zwolenni-
kami edukacji seksualnej typu A i B22. Jest to spór w dużej mierze
o charakterze aksjologicznym i antropologicznym. Oba przeciw-
stawne modele odwołują się do odmiennych wizji człowieka 
i ludzkiej seksualności. Jakkolwiek zwolennicy obydwu odwołują
się najczęściej do argumentów, które można nazwać empirycz-
nymi – ograniczania liczby niechcianych ciąż i wskaźników epi-
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19 R.  Legutko, Triumf człowieka pospolitego, Poznań 2012, s. 227
20 Por. M. Lubomirski, Rodzaje wiary a jej modele teologiczne, w: Docere et educare :

książka dedykowana Księdzu Profesorowi Władysławowi Kubikowi SJ z okazji 50. rocz-
nicy kapłaństwa oraz 60. rocznicy życia zakonnego, red. J. Mółka, G. Łuszczak, Kraków
2008, s. 77-78.

21 Tamże. Zob. też np. Z. Marek, Religia pomoc czy zagrożenie dla edukacji?, Kraków 2014.
22 Por. np. A. Zięba, Polski model „wychowania do życia w rodzinie” przynosi dobre rezul-

taty, online: http://www.pro-life.pl/?a=pages&id=194 (06.08. 2013).
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demiologicznych. W takim sposobie argumentacji nie ma zresztą
niczego dziwnego ani niewłaściwego – tzn. nie jest niczym zdroż-
nym przywoływanie w debacie publicznej empirycznie stwier-
dzonych faktów potwierdzających własne przekonania. Można
nawet mówić o podnoszeniu jakości debaty publicznej przez od-
woływanie się w niej do faktów zamiast stereotypów, myślowych
schematów czy różnego rodzaju mitów. Czym innym jest jednak
pomijanie faktów sprzecznych z wyznawanymi poglądami.
Szczególnego wymiaru postępowanie takie nabiera w przypadku
naukowca – zwłaszcza biorąc pod uwagę, że autorytet nauki
opiera się miedzy innymi na przekonaniu o panujących tam wy-
ższych standardach.  Wydawać by się mogło, że w nauce publi-
kacja wszystkich (tzn. także przeczących przyjętej tezie lub
obowiązującemu paradygmatowi) wyników badań. Okazuje się,
że nie jest to takie oczywiste23.  Jest czymś bardzo nieuczciwym
angażowanie społecznego autorytetu nauki w działania o cha-
rakterze ideologicznym.

Szymon Grzelak przywołuje przykład zaleceń sformułowa-
nych przez grupę kierowaną przez G. Peersmana w podsumo-
waniu przeglądu programów profilaktycznych. Pierwsze
brzmiało: „przyszłe programy nie powinny opierać się na zachę-
caniu młodzieży do nieangażowania się w zachowania grożące
zakażeniem wirusem HIV, gdyż jest nieprawdopodobne by takie
działania były skuteczne”, a drugie: ”promocja zdrowia seksual-
nego powinna wzmacniać pozytywne strony młodości, w tym ra-
dość z bezpieczniejszego seksu”. Pierwsze oparte zostało na
nadzwyczaj wątłych podstawach empirycznych (pojedynczy
przypadek), drugie przypomina raczej wyraz przyjętych przeko-
nań niż wniosek z empirycznych badań dotyczących profilak-
tyki24.  Rzeczywiście można przypuszczać, że pierwsze zalecenie
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23 Por. Sz. Grzelak, dz. cyt. s. 84.
24 Tamże, s. 97 – 98. 
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wynika z przekonań wyrażonych w drugim, które jest raczej wy-
razem światopoglądowych przekonań niż naukowej wiedzy.
Uczciwość wymagałaby raczej takiego postawienia sprawy:
„Uważam, że seks jest doświadczeniem tak szczęściorodnym 
i wartością samą w sobie, że dobrze jest zacząć się nim cieszyć
możliwie wcześnie i powinno się zachęcać do tego młodzież, 
a już na pewno nie należy próbować jej namawiać do rezygnacji
z tak wielkiej przyjemności. Mielibyśmy (jasno wyrażone) prze-
konania o charakterze aksjologicznym i możliwość uczciwej dys-
kusji na poziomie aksjologii. 

Może warto przytoczyć jeszcze jeden przykład podobnej
stronniczości. W raporcie dla Światowej Organizacji Zdrowia 
z 1997 r. omawiany jest raport z badań wskazujących na niesku-
teczność programu nastawionego na wstrzemięźliwość. Raport
co prawda zwraca uwagę na słabości metodologiczne badania,
ale pomimo tego formułuje uogólnioną i jednoznacznie nega-
tywną opinię o programach wstrzemięźliwościowych. Analizując
jednak  przypadek programu nastawionego na promowanie an-
tykoncepcji, który okazał się przeciwskuteczny (doprowadził do
przyśpieszenia inicjacji seksualnej w wyniku zachęcania do sto-
sowania antykoncepcji), nie stawia co prawda zastrzeżeń do me-
todologii badań, ale wyciąga wniosek, że związek tych faktów
nie musi być przyczynowy25. Może budzić pewne zdziwienie
wniosek, że należy jednoznacznie odrzucić programy wstrze-
mięźliwościowe wyciągnięty w oparciu o takie przesłanki: bada-
nie wadliwe metodologicznie pokazujące nieskuteczność
programów nastawionych na wstrzemięźliwość i badanie (meto-
dologicznie poprawne) wykazuje przeciwskuteczność alterna-
tywnych programów nastawionych na promowanie antykon-
cepcji. Sama logika powyższego rozumowania (nawet zupełnie
pomijając istnienie licznych danych świadczących z jednej strony
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25 Por. Tamże, s. 98.
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o niepowodzeniach profilaktyki nastawionej na drugorzędową
zmianę zachowań jak i skuteczności tej dążącej do pierwszorzę-
dowej zmiany zachowań26) budzi zdziwienie i pewne wątpliwości
co do neutralności światopoglądowej badacza.      

5. Najważniejsze pytanie

Biorąc pod uwagę, że nie istnieje jakiś jeden uniwersalny
model wychowania, jakiś wspólny mianownik (np. „naukowy”
w tym potocznym rozumieniu). Działalność wychowawcza jest
ze swej natury i w sposób nieodwołalny zakorzeniona w aksjo-
logii, a z kolei dla zróżnicowanych sądów wartościujących
trudno jest znaleźć jakieś zewnętrzne kryterium pozwalające w
jednoznaczny sposób rozstrzygać między nimi. Jeśli dołożymy
do tego coraz większy pluralizm światopoglądowy i pogłębiające
się podziały ideologiczne to wizja jakiegoś ogólnospołecznego
konsensusu odnośnie wychowania jawi się jako coś niemożli-
wego. Trudno doprawdy oczekiwać żeby np. ortodoksyjni kato-
licy znaleźli konsensus ze zwolennikami permisywnej edukacji
seksualnej27.

W sytuacji tak głębokich i niemożliwych do usunięcia  roz-
bieżności szczególnie istotne wydaje się jasne określenie kto ma
prawo decydować o wychowaniu dziecka. Na gruncie polskiego
prawa  wydaje się oczywiste, że tym podmiotem są rodzice –
gwarantuje im to Konstytucja Rzeczpospolitej w art. 47. Powy-
ższy zapis Konstytucji współbrzmi z artykułem 26. Powszech-
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26 Zob. np. Tamże, s. 41 – 420.  
27 Jest to oczywiście przykład jeden z wielu – podobnie trudny do wyobrażenia jest cho-

ciażby konsensus zwolenników wychowania bezstresowego z preferującymi tradycyjny
model, w którym ważną role odgrywa dyscyplina i posłuszeństwo. Na pluralizm świa-
topoglądowy i aksjologiczny nakłada się jeszcze ogromna różnorodność nurtów i kon-
cepcji pedagogicznych. Wszystko to razem sprawia, że wynegocjowanie jednego –
akceptowanego przez wszystkich modelu nie rokuje szans powodzenia. 
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nej Deklaracji Praw Człowieka i prawem naturalnym28. Osobną
kwestia jest tendencja do rozszerzania uprawnień państwa opie-
kuńczego coraz mocniej ingerującego w prywatne życie obywa-
teli (a więc także w sferę wychowania). Zostawiając na boku tą
(skądinąd ważną) kwestię i przyjmując za bezdyskusyjne prawa
rodziców w tym względzie warto zapytać na ile w praktyce mogą
oni korzystać z tego prawa?   

6. Podsumowanie: wolność w praktyce

Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania
dzieci zgodnie ze swoim sumieniem, ale dzieci te obowiązkowo
uczęszczają do szkoły, w której programy (zarówno nauczania
jak i wychowawcze) tworzą urzędnicy państwowi. To minister
edukacji decyduje, czego dziecko (obowiązkowo) się uczy.
Trzeba przyznać, że w najbardziej drażliwych kwestiach istnieją
w naszym kraju rozwiązania prawne zabezpieczające podsta-
wowe wolności – rodzic ma prawo decydować, czy jego dziecko
będzie nauczane religii i czy będzie uczestniczyło w edukacji se-
ksualnej. Są to niewątpliwie ważne uprawnienia, których trzeba
pieczołowicie strzec przed zakusami państwa opiekuńczego, wy-
kazującego stałą tendencje do pogłębiania swojej władzy nad
obywatelem.

Nierozwiązywalne na gruncie obecnego systemu problemy
pojawiają się w kwestiach bardziej szczegółowych. W publicznej
edukacji, ze względu na jej masowy charakter, poszanowanie
światopoglądu każdego ucznia i rodzica (który np. uważałby, ze
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28 W świetle którego rodzice jako ze dali życie dzieciom mają pierwszeństwo w ich wy-
chowywaniu. Por. np. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, 2221; Sobór Wa-
tykański II, Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim, w:  Sobór Watykański II,
Konstytucje Dekrety Deklaracje, wyd. III, Poznań 1967, 3; Jan Paweł II, Adhortacja
Apostolska Familiaris Consortio, Częstochowa, 1982, 36; Tenże, List do rodzin, w: Tenże,
List do rodzin. List do dzieci, wyd. piąte, Częstochowa 2008, 15 – 16.
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dziecka nie wolno w żaden sposób dyscyplinować) jest w prak-
tyce niemożliwe29. Szymon Grzelak  opisuje stworzoną wraz 
z grupa rodziców o podobnych poglądach Akademię Przed-
szkolną, w której pracownikom postawiono kilka wymogów do-
tyczących metod pracy – np. nie stosowania mechanizmów
rywalizacyjnych (uważanych przez rodziców za szkodliwe)30. 
W masowej szkole trudno sobie wyobrazić tak głęboki wpływ
rodziców na sposób pracy kadry. Wspomnianą Akademię od
państwowego przedszkola różniły dwie zasadnicze rzeczy: była
to instytucja kameralna (dzięki czemu możliwe było uzgodnienie
zasadniczych oczekiwań ludzi posyłających tam swoje dzieci) 
i zakładana, zarządzana oraz finansowana bezpośrednio przez
rodziców. W oczywisty sposób mieli wiec oni większy wpływ, niż
maja na instytucje oświatową zakładaną, zarządzaną i finanso-
wana przez państwo, a do tego jeszcze masową.

W obecnej sytuacji rzeczywiście w dużym stopniu korzystać
z prawa do wychowania31 zgodnie z własnym sumieniem może
niewielka grupa rodziców, których stać na to, żeby zapłacić 
(w formie podatków) za państwową szkołę i dodatkowo za
szkołę prywatną, która odpowiada im pod względem światopog-
lądowym. W świetle orzecznictwa Trybunału Europejskiego to
zupełnie wystarczające zabezpieczenia wolności. Trybunał ten
stwierdził, że nawet wprowadzenie obowiązkowej edukacji se-
ksualnej nie narusza prawa rodziców, gdyż zawsze mogą oni
przenieść dziecko do szkoły prywatnej lub uczyć je w domu32.
Problem polega właśnie na tym, że w praktyce nie zawsze mogą.
Choćby z przyczyn ekonomicznych. Rozwiązaniem zapewniają-
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29 Por. H. Babiuch, Konstytucyjne prawa rodziców w zakresie wychowania dziecka, online:
http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/52921. (dostęp: 2016-03-03), , s. 186 – 187.

30 Por. Sz. Grzelak,  Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu, Poznań,
2009, s. 335 - 340.  

31 Nie ma natomiast mowy o prawie decydowania o edukacji dziecka – rozumianym jako
możliwość decydowanie czego moje dziecko się uczy

32 Za: H. Babiuch, art. cyt., s. 192 – 193.
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cym bardzo duży zakres rzeczywistej wolności wydaje się tylko
rewolucja w postaci wprowadzenia bonu oświatowego, który ro-
dzice mogliby dowolnie wykorzystać na opłacenie usług eduka-
cyjnych (przy odpowiednio rozwiniętej sieci świadczących je
instytucji)33. Jedni wysłaliby więc dziecko do szkoły  z surową
dyscypliną, inni do bezstresowej, z religią i wychowaniem do
życia w rodzinie, albo  takiej gdzie religii nie ma a jest za to per-
misywna edukacja seksualna, a jeszcze inni dopłaciliby i wynajęli
dziecku guwernera zamiast posyłać do szkoły. Oczywiście w real-
nym świecie wolność wyboru zawsze jest ograniczona – choćby
przez zewnętrzne warunki. Na pewno nie byłoby tak, żeby w
każdej dzielnicy istniała szkoła każdego typu. Wynikające z tego
ograniczenia przy rosnącej mobilności społeczeństwa z czasem
by malały, ale nie zniknęły. Niewątpliwie jednak zakres rodziciel-
skiej wolności byłby znacznie większy. Globalne skutki rewolu-
cji, o której tutaj mowa byłyby trudne są do przewidzenia.
Naiwnością byłoby sadzić, że wyłącznie pozytywne34. Dodajmy
jeszcze na koniec, ze jest to rewolucja, na którą się nie zanosi35 –

148 ZESZYTY NAUKOWE SWPR – SERIA PEDAGOGICZNA 8/2016

33 Por. Cz. Kupisiewicz, Podstawy dydaktyki ogólnej, Wyd. dziesiąte, Warszawa 1994, 
s.  268 - 269.

34 Por. Tamże. Trudno np. jednoznacznie odpowiedzieć jak to rozwiązanie wpłynęłoby na
dydaktyczną jakość naszego szkolnictwa. Oczywiście umożliwiłoby indywidualizację ca-
łego procesu kształcenia. Dodatkowo mogłoby doprowadzić do poprawy jakości dzięki
konkurencji  poszczególnych instytucji. Z drugiej jednak strony mogłoby wystąpić prze-
ciwne zjawisko – zgodnie z zasadą, że „gorszy pieniądz wypiera lepszy” szkoły, które udają
że uczą (oszczędzając na wszystkim, zatrudniając najsłabszą kadrę za możliwie najniższe
wynagrodzenia itp.) mogłyby wyprzeć lepsze ale z konieczności droższe. Przyznanie ro-
dzicom prawa do decydowania także o treści edukacji własnych dzieci w oczywisty sposób
przekreśliłoby koncepcję „uczenia wszystkich wszystkiego”, co (oprócz pewnych zalet)
rodziłoby też nowe problemy. Jednym z nich niewątpliwie byłoby zlikwidowanie pewnego
wspólnego, znanego (prawie) wszystkim kanonu wiedzy i przede wszystkim kultury.

35 Zmiany tego typu w zasadzie nie są dyskutowane czy rozważane. W naszej debacie pub-
licznej Janusz Korwin-Mikke podnosi czasami postulat wprowadzenia bonu oświatowego
(jako rozwiązania tymczasowego przed całkowita likwidacją publicznej oświaty). Oprócz
tego Fundacja Instytut Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris wystosowała petycję do
premiera zawierającą postulat wprowadzenia „bonu wychowawczego” – umożliwiają-
cego rzeczywisty wybór pomiędzy opieką żłobkową a pozostaniem z dzieckiem w domu
(https://www.protestuj.pl/stop-dyskryminacji-matek-,49,k.html (dostęp 2016-03-03).
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choćby dlatego, że ogromnie poszerzyłaby zakres obywatelskiej
wolności. Gdzie wolność zaś, tam też możliwość błędu, a pań-
stwo opiekuńcze chroni nas troskliwie przed błędami, które
moglibyśmy popełnić.    
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PEDAGOGY IDEOLOGICALLY NEUTRAL

The concept of ideological neutrality plays an important role
in social discourse. It is referring to the ideal coming from nat-
ural sciences of the researcher– of objective observer who re-
searches and describes the reality. In the contemporary society
the science enjoys the huge authority. The science is universally
regarded as the surest way of getting to the objective truth. Of
course scientists themselves are generally aware of the uncer-
tainty of their findings, but in the ordinary meaning scientific
means real and certain. Extreme ideological postulates (as for
example an education deprived of religious elements or permis-
sive sexual education) presented as scientific get an enormous
persuasive power.

Keywords: ideological neutrality, authority of science, social dis-
course, ideological postulates: education without religious ele-
ments, permissive sexual education.
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